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ESPECIAL METRÔRIO

INSATISFAçãO GERAL 
Novo plano de saúde de qualidade 

inferior é apresentado
O MetrôRio/Invepar em ne-

nhum momento consultou os tra-
balhadores nem tão pouco o sin-
dicato para uma discussão prévia 
sobre a mudança num total des-
respeito aos empregados e seus 
familiares.

Centenas de trabalhadores já 
demonstraram a sua insatisfa-
ção pela mudança e pela forma 
como está sendo realizada, sem
sem ouvir os trabalhadores.

As palestras para divulga-
ção do novo plano não con-
seguem esclarecer as dúvi-
das e as informações são 
desencontradas, valores são 
alterados a cada palestra 
sem nenhuma justificativa.
Um  verdadeiro absurdo.

Está prevista uma reu-
nião da direção da em-
presa com a diretoria do 
sindicato para conheci-
mento das condições ofe-
recidas  pelo novo plano. 

Os trabalhadores metro-
viários são merecedores de 
um plano de saúde digno 
e dão prova diariamente 
desta prioridade, pois será 
no momento mais difícil 
que precisaremos usá-lo!

Os trabalhadores e seus fami-
liares não podem ser sacrifica-
dos pela falta de competência e 
ganância do MetrôRio/Invepar.
Com a vida a empresa 
não pode economizar. 

Os trabalhadores metro-
viários foram surpre-
endidos com a súbita 

mudança do plano de saúde da 
Amil Medicus para o Brades-
co Saúde Flex, que é inferior.

O MetrôRio/Invepar em 
nenhum momento consul-
tou os trabalhadores nem 
tão pouco o sindicato para 
uma discussão prévia sobre 
a mudança num total des-

“Valores apresentados 
nas palestras iniciais so-

freram alteração sem 
nenhuma justificativa”.

respeito aos empregados e seus 
familiares.



19/11/2015

Mudança no plano de saúde empresarial 
não pode lesar o trabalhador

A assistência médica é um benefício incorporado ao contrato de traba-
lho,e qualquer alteração nesse acordo não deve gerar limitação ou supres-
são aos empregados. Assim entendeu a 6ª Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho ao negar pedido do banco Itaú, que questionava decisão que 
anulou a adesão de uma funcionária ao novo plano de saúde oferecido.

A autora da ação, enquanto trabalhava para o Unibanco, aderiu a um pla-
no de saúde que oferecia diversos serviços, entre eles internação obstétrica 
e transporte aeromédico inter-hospitalar. Após a mudança de administra-
ção, a reclamante relatou ter sido obrigada a contratar um novo modelo de 
assistência médica que não possuía as mesmas especificações do anterior.

Em contestação, a instituição financeira afirmou que preservou os melhores 
serviços oferecidos pelos planos vigentes em cada banco. E lembrou que excluiu 
apenas os procedimentos não contabilizados no rol da Agência Nacional de Saúde 
(ANS). O Itaú também sustentou que o pedido de nulidade seria improcedente 
devido à adesão voluntária da bancária ao novo serviço de assistência médica.

Segundo a 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, a opção por per-
manecer no antigo plano não existiu e o o Itaú Unibanco admi-
tiu a retirada de benefícios, ficando claro o prejuízo à emprega-
da. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), ao julgar a 
apelação do banco, também considerou a solicitação da bancária procedente.

No TST, a relatora do caso, ministra Kátia Arruda, avaliou que o TRT-4 decidiu, 
com base nas provas, que houve alteração contratual lesiva. De acordo com ela, 
para adotar entendimento diferente seria necessário o reexame de provas, vedado 
pela Súmula 126 do TST. Com informações da Assessoria de Imprensa do TST.

Revista Consultor Jurídico, 29 de abril de 2015

Leia abaixo o artigo da revista Consultor Jurídico que relata o entendimento da 6ª turma do 
TST ao negar pedido de uma empresa, que questionava decisão que anulou a adesão de 
uma funcionária ao novo plano de saúde oferecido.
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