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Plano de saúde em números

Quantitativo de vidas - Dezembro/2017:  

391.694

Quantitativo de vidas - Maio/2018:  

368.574

Redução de 23.120 vidas



Tipos de beneficiários

Maio/2018



Titulares e dependentes por 

faixa etária

Maio/2018



Custo per capita e total

Assistencial

• Custo per capita 

assistencial/2017: 

R$ 353,00

• Custo total Assistencial/2017:

R$ 1.711.062.506,71

Administrativa

• Custo per capita/2017:

R$ 33,00

• Custo total administrativo/2017:

R$ 157.212.892,49

Total global: R$ 1.868.275.399,20



REDE CREDENCIADA

18.973 

prestadores/

maio 2018

20.173

prestadores/

dezembro 2017

Rede credenciada nacional, composta por credenciados, não

credenciadas (contratação direta e indireta) com centralização

nas capitais.



Inflação acumulada 2017



Correios saúde instituído em 1985.  Após uma greve 

histórica, que culminou com a demissão de milhares de 

empregados.

Criação do plano de saúde



Benefícios como 

complementação salarial

Ao longo da história dos correios o plano de saúde e

demais benefícios funcionaram como compensação aos

baixos salários.

Sendo uma medida viável para a empresa, devido não

se comprometer com encargos trabalhistas.



Correios é  patrocinador e 

mantenedor do plano de saúde, na 

modalidade :

Autogestão Por RH - até 2013.

Após 2013 - Autogestão por Caixa de 

Assistência (Postal Saúde). 



Tipos de beneficiários:

• Titulares (ativos e aposentados)

• Dependentes legais: cônjuges e filhos

• Pais dos titulares, com mais de 55 anos que tenham

renda com teto de 1,2 do salário mínimo.

Cobertura: Extra rol do que determina a ANS

Tipos de beneficiários e cobertura



Transição da modalidade de RH para Caixa de Assistência, sendo 

instituída a Postal Saúde (2013)



A justificativa seria se adequar as

exigências da ANS, quanto a

obrigatoriedade do padrão TISS

(troca de informações de saúde

complementar), e redução de

custos.





CGU aponta irregularidades na 

gestão da empresa



Em 2016, a Controladoria Geral da União

constatou no relatório a frustação do evento

em transferir para a Postal Saúde a

operacionalização do plano.



Além de ação judicial, várias 

greves explodiram a fim de 

barrar as mudanças de 

gestão. 

A constituição da Postal 

Saúde foi questionada 

legalmente, porém, sem 

êxito no judiciário.



Pós emprego nos Correios

✓ Nos Correios este provisionamento impactou diretamente nos
resultados da empresa, que em 2015 e 2016 apresentaram déficit,
sendo engolida a PLR dos empregados (as) e demais investimentos
na empresa.

✓ A tábua de mortalidade adotada nos Correios no cálculo pós
emprego: ECT (83 ANOS), quanto que a tábua de mortalidade
do IBGE são 75,2 ANOS.



Mediação para assinatura de Acordo coletivo  

2014/15: Comissão paritária no plano de saúde

.

• Instituída, em mediação, pelo vice presidente Ives Gandra do TST,
a fim de debater a possibilidade de alteração do custeio do plano.

• Após debates, várias propostas foram apresentadas pela
representação dos trabalhadores (as) na comissão paritária: retorno
de ambulatórios, plano medicamento por consignação em folha de
pagamento, retorno para o RH da empresa, recálculo do pós-
emprego, maior fiscalização, porém sem êxito.

Não houve consenso entre as partes e o plano se sustentou nos
mesmos moldes, porém sobre precarização.



Alterações do plano de saúde -

mediação x judicialização

Novo acordo coletivo 2017/18, em outubro de

2017. A cláusula sobre saúde permaneceria sob

mediação, para evitar sua judicialização.

Após a assinatura do ACT 2017/18 a ECT pediu

a extinção da mediação e, ato contínuo, ajuizou

dissídio coletivo de revisão, na perspectiva de

alterar a forma de custeio do plano de saúde.



Custeio antes do julgamento 

do TST, em 2018.

• Até abril de 2018, sem mensalidade, compartilhamento

conforme faixas salariais, com percentual de 10% a 20%.

• A distribuição de gastos totais, em média,

percentualmente, para a empresa 93%, para os

empregados 7%.



O TST, por maioria de votos, superou as 

preliminares e alterou a forma de 

custeio do plano de saúde, em 12 de 

março de 2018. 



Preliminares articuladas no processo do plano de 

saúde, que não foram consideradas pelo TST:

• Incompetência funcional do Relator;

• Ausência de comum acordo para o ajuizamento;

• Não cabimento de dissídio coletivo de revisão;

• Citação da Postal Saúde e do Postalis como litisconsortes;

• Natureza de preexistência da Cláusula 28;

• Direito adquirido, conforme Resolução do MPOG nº 23/2018;

• Impossibilidade de cabimento de dissídio de revisão.



Alterações determinadas pelo TST 

em julgamento

• Mensalidade, com base na remuneração bruta dos

empregados, sem limitador de descontos;

• Aumento do compartilhamento para 30%;

• Co-particapação de 70% para a empresa e 30% para os

empregados;

• Manutenção dos pais no plano de saúde, sem mensalidade, até

31 de julho de 2019;

• Não cobrança de compartilhamento na internação.



Quanto aos dependentes, o cálculo da mensalidade segue o seguinte critério:

Novas regras:



Na decisão judicial foi 

adotado o cálculo da 

mensalidade, por faixa 

salarial e por idade 



Expectativas para o plano 

de saúde em 2018

• Julgamento dos recursos no TST. 

Dissídio Coletivo nº 1000295-05.2017.5.00.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- aguardando manifestação do TST

• Alterações via campanha salarial, em virtude de nova 

data base da categoria – 01 de agosto/2018.



Comparativo, principais alterações, 

antes e depois do julgamento do TST 

Antes Depois

Sem mensalidade Com mensalidade

Compartilhamento diferenciado 

por faixa salarial- 10% a 20%

Compartilhamento de 30%, sem 

distinção

Com custo na internação Sem custo na internação

Inclusão dos pais sem 

mensalidade

Manutenção até julho de 2019.

Após, plano específico.

Co-participação dos custos, em 

média 93% para a empresa e 7% 

para os empregados

Co-participação dos custos, no 

máximo 70% para a empresa e 

30% para os empregados.



Possíveis consequências da 

Resolução 23 da CGPAR nos 

Correios
• Se não for garantido o direito , possível 

exclusão de aposentados;

• Exclusão de pais como beneficiários;

• Limitação da folha de pagamento com gastos 

em saúde;

• Estatal deixar de ser mantenedora;

• Aumento na co-participação no plano de 

saúde, com paridade de custos.
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