Ao Postalis – Instituto de Previdência Complementar

Cidade, data, ano.

Eu (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF,
número de matrícula, endereço), cumprimentando-os cordialmente, venho, por
meio deste, expor e requerer o que se segue.
Como se sabe, em decisão no Dissídio Coletivo nº 100029505.2017.5.00.0000, o TST apresentou as novas condições do plano de saúde dos
empregados da ECT, restando consignado:
Cláusula 28 – Plano de Saúde dos Empregados dos Correios
A Empresa oferecerá plano de saúde, com custeio da
assistência médica/hospitalar e odontológica, COM a
cobrança de mensalidades e coparticipação, aos
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 cônjuges/companheiros e filhos
beneficiários/menor sob guarda do Plano Correios Saúde ou
no plano que o suceder.
(...)
§ 3º O teto máximo para efeito de compartilhamento será de:
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II - Para os(as) aposentados(as) desligados(as) até 3 (três)
vezes o valor da soma do benefício recebido do INSS e
suplementação concedida pelo POSTALIS, limitando o

1

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

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.

Assim, visando garantir o devido cumprimento da decisão judicial
supra, requer a esta entidade, que, desde já,

passe a informar à ECT, de

maneira discriminada, as verbas por mim percebidas, de tal modo a separar
aquela relativa à (i) suplementação de aposentadoria (BD Saldado), bem como
a relativa ao (ii)

resgate de valores pertencentes ao participante

(POSTALPREV e outros).
Certo de contar com a compreensão de Vossa Senhoria, aguardo
as providências requeridas.
Atenciosamente,

Assinatura
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Nome completo

