
Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. 
 

AÇÕES COLETIVA AJUIZADAS PELA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
APOSENTADOS DOS CORREIOS. 
 
 

Primeiramente, prestamos os esclarecimentos sobre o 
andamento do processo ACPCiv 0000465-10.2021.5.10.0021 que tramita na 
22ª Vara do Trabalho de Brasília – DF, ajuizada pela ASSOCIACAO 
NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS AAC em face da 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E O POSTAL 
SAÚDE, a qual busca garantir a manutenção da proporção da cobrança da 
coparticipação do Plano de Saúde, prevista nos ACT à época da aposentadoria 
e da rescisão contratual para a todos os trabalhadores aposentados demitidos 
sem justa causa até 31/07/2020, associados da autora, informamos. 

 
Conforme informado anteriormente, em decisão de 19 de julho 

de 2021, foi deferida parcialmente a tutela de urgência a fim de que seja 
garantida, para todos os trabalhadores da ECT que tenham se aposentado até 
31/07/2020, a manutenção da proporção a título de custeio do plano de saúde, 
conforme norma coletiva vigente: 

 
 [...] 
Por conseguinte, defiro parcialmente a tutela de urgência a fim de 
que seja garantida, para todos os trabalhadores da ECT que tenham 
se aposentado até 31/07/2020, a manutenção da proporção a título 
de custeio do plano de saúde, conforme norma coletiva vigente. 
Assim, deve ser observado o rateio, meio a meio (entre beneficiário e 
mantenedora), do respectivo custeio, tal como vinha sendo aplicado 
aos empregados ativos. 
......................... 

 
Todavia, ECT impetrou o Mandado de Segurança no TRT da 10º 

Região, processo nº 0000566-13.2021.5.10.0000 no TRT da 10ª Região, que 
em decisão de 03 de agosto de 2021, foi deferida a liminar para suspender os 
efeitos da tutela antecipada deferida na Ação Civil Pública:  

 
[...] 
DEFIRO a liminar pleiteada, assim para suspender os efeitos da 
decisão atacada, indeferindo a tutela antecipada formulada no 
processo originário. 
...... 

 
Contra tal decisão, interpusemos Agravo, no qual juntamos o 

Projeto de Decreto Legislativo 26 de 2021, aprovado pelo Senado Federal em 
01/09/2021, que sustou os efeitos da Resolução 23 de 18 de janeiro de 2018 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que fixava 
parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre benefícios de 
assistência médica à saúde aos empregados, estando este agravo pendente 
de julgamento.  

 



Agravo incluso na pauta de julgamento do Plenário Virtual para o 
dia 16/11/2021 às  14hs. 
 

Com a apresentação das contestações na Ação Civil Pública 
pelas Reclamadas, já impugnadas mediante a apresentação de réplica, bem 
como o oferecimento de razões finais, oportunidade que informamos a 
revogação da Resolução CGPAR 23 pelo Senado Federal. 

 
Em 27/10/2021, encaminhado os autos ao Ministério Público do 

Trabalho para emissão de Parecer, e posteriormente, será concluso para 
prolação da sentença. 
 
 

 
Cabe ressaltar que considerando o prazo concedido de 60 dias 

concedido ao MP para emissão do Parecer, acreditamos que s sentença de 
mérito nesta Ação Coletiva, somente deverá ser prolatada, após o mês de 
março de 2022. 

 
Registra-se que a matéria objeto da lide, já foi apreciada na 

Ação Civil Pública ajuizada pela ADCAP, com sentença de procedência do 
pedido inicial, para afastar a cobrança de 100% da coparticipação, “a qual a 
Ação Civil Pública ajuizada pela AAC foi distribuída por dependência”, 
sendo este provavelmente o mesmo posicionamento do magistrado. 

 
Portanto, não existindo no momento qualquer decisão judicial a 

abster a implementação de 100% da coparticipação do Plano de Saúde para os      
ex-empregados aposentados da ECT, entendemos prudente o pagamento da 
atual cobrança encaminhada, evitando, a suspensão/cancelamento do plano de 
saúde, sendo que, tais valores serão devolvidos acrescidos de juros e correção 
monetária em caso de êxito na Ação Civil Pública. 

 
Entretanto, em caso de procedência dos pedidos da Ação 

Coletiva, os valores da coparticipação que por ventura venha ser cobrado dos 
associados no curso do processo, serão objeto de ação de execução para a 
devolução, acrescidos de juros e correção monetária. 
 
 



 9ª Vara do Trabalho de Brasília - DF  
ACC 0001216-38.2018.5.10.0009 AJUIZADA  07/12/2018 
AUTOR: ASSOCIACAO NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS AAC  
RÉU: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, POSTAL SAUDE - 
CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS 
 
OBJETO: Suspensão da cobrança das mensalidades da Postal Saúde imposta pela 
alteração da Cláusula 28 do ACT, quando do julgamento Dissidio Coletivo 1000295-
05.2017.5.00.0000. 
 

Após regular instrução processual, teve sentença de improcedência do pedido 
inicial. 

Apresentamos Recurso Ordinário distribuído a 2ª Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região, que determinou o sobrestamento do feito até que seja 
proferida decisão pelo excelso STF no ARE 1121633, com Repercussão Geral, 
versando sobre o Tema 1046, classificado sob o título: "Validade de norma coletiva de 
trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” 
ou seja, será decidido sobre a possibilidade de alteração de direitos adquiridos por 
norma coletiva.  

O Supremo Tribunal Federal incluiu o tema na pauta de julgamento de 
17/06/2021.  
 
PROCESSO: 1009407-66.2019.4.01.3400 
AUTOR: ASSOCIACAO NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS AAC 
 RÉU: UNIÃO FEDERAL 
 
Objeto: Ação ajuizada em 11/04/2019 com pedido de Tutela de Urgência, objetivando 
determinar que a União se abstenha de suprimir da folha de pagamento do mês 
corrente e seguintes, o desconto das mensalidades dos associados e representados 
em favor da entidade da AAC. 
 

Em 12/04/2019 foi deferida a tutela de urgência para determinar à ré que 
proceda ao desconto em folha da contribuição dos associados filiados devida à 
entidade autora. 

28/08/2019 – Sentença de procedência do pedido inicial, ratificando os termos 
da tutela deferida. 

 
Processo encontra-se no TRF1 para julgamento de Apelação da União Federal, 

sem data prevista. 
 

PROCESSO: 1012077-77.2019.4.01.3400 
AUTOR: ASSOCIACAO NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS AAC 
RÉU: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
 
Objeto: a) seja declarada nula a Solução de Consulta COSIT n. 
354/17; b) sucessivamente, seja declarada a inaplicabilidade, aos participantes e 
assistidos do Postalis, do limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos 
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de 
rendimentos para fins de dedução das contribuições previdenciárias da base de 
cálculo do IRRF, nos termos do art. 11, § 6º, da Lei n. 9.532/97; ou, c) não acolhidos 
os pedidos acima, que sejam declaradas, em razão do disposto no art. 153, III, da 
CF: c.1) a inconstitucionalidade da Solução de Consulta COSIT n. 354/17; c.2) a não 
aplicação — quer às contribuições normais, quer às contribuições extraordinárias — 
do limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na 
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos 



para fins de dedução das contribuições previdenciárias da base de cálculo do 
IRRF; d) que seja condenada a União na repetição de quaisquer valores recolhidos ao 
erário, referentes à interpretação contida na Solução de Consulta COSIT n. 354/17, 
com juros e correção monetária. 

 
Em 19/12/2019, sentença de procedência do pedido da inicial. 
Processo remetido ao TRF1 para julgamento de Recurso de Apelação 

interposto pela União Federal, sem data prevista. 
 
PROCESSO: 0024732-50.2009.4.01.3400   
POLO ATIVO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS AAC 
POLO PASSIVO: UNIÃO FEDERAL 
 
Objeto: Em 29/07/2009, ajuizada Ação Coletiva para restabelecer o pagamento do 
AUXILIO-SAUDE, para os substituídos processuais elencados no doc. 5 de forma 
escalonada por faixa etária e valores, conforme previsto na Carta Circular n° 
1/2007/CGGP/SPOAIMC. 

Em 31/07/2009, deferida a o pedido de antecipação da tutela para vetar a 
União de que proceda qualquer redução no valor nominal do Auxílio Saúde pago aos 
associados da autora até sentença final. 

Em 01/01/2013, julgado procedente o pedido inicial, para determinar a 
manutenção do pagamento, aos substituídos pela Associação autora do auxílio-saúde, 
de forma escalonada por faixa etária e valores correspondentes, nos termos da Carta 
Circular n° 1 /2007/CGGP/SPOA/M, inclusive os valores em atrasos. 

Processo no TRF1 para julgamento de Recurso de Apelação interposto pela 
União Federal. 
 

 
Att. 
 

 
LUIS PEREIRA LIMA FILHO 

Advogado da AAC 


