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Manutenção do plano de saúde 
aos afastados da TELEMONT  

TELEMONT é obrigada a restabelecer e a manter o plano de 
saúde dos trabalhadores afastados por doença ou acidente do 
trabalho. A multa diária por cada situação de descumprimento 
é de R$ 50 mil reais.  
 
Desde agosto/2018 uma batalha tem sido travada entre a empresa TELEMONT e os 
trabalhadores afastados por doença ou acidente de trabalho que necessitam de plano de 
saúde.  
A partir desta data, a empresa sem qualquer negociação com o SINTTEL-DF ou anuência dos 
trabalhadores, passou a enviar telegramas informando que se os trabalhadores afastados 
não passassem a pagar a mensalidade e co-participação por meio de boleto ou depósito na 
conta bancária da TELEMONT, teriam seus planos de saúde cancelados. 
Justamente no momento de maior necessidade de utilização do plano de saúde e quando os 
rendimentos do trabalhador entraram em significativo declínio (uma vez que só recebem o 
benefício previdenciário e deixaram de receber salário, adicional de periculosidade, auxílio 
alimentação, PPR, aluguel de veículo, entre outros benefícios a depender de cada situação), 
a empresa decide unilateralmente cancelar os planos de saúde dos afastados, 
argumentando necessidade de corte de gastos.  
Um dos trabalhadores afetados fez denúncia ao MPT da 10ª Região, que foi complementada 
com mais informações pelo SINTTEL-DF  
Várias audiências foram realizadas com o objetivo de conciliar uma forma menos danosa 
para os trabalhadores, mas a TELEMONT foi intransigente e cancelou vários planos de saúde, 
contrariando a recomendação do MPT de que suspendesse as cobranças e cancelamento 
dos planos de saúde dos afastados pelos meses de 
SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020, no ápice da pandemia de COVID-19. 
Diante do ferimento de direitos individuais homogêneos, do descumprimento da TELEMONT 
das recomendações de não cancelar os planos de saúde dos afastados, bem como da 
intransigência da empresa em negociar, o MPT, por intermédio da Procuradora do Trabalho 
Drª Renata Coelho Vieira, ajuizou ação cautelar com pedido de tutela provisória de urgência, 
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requerida em caráter antecedente à propositura da ação civil pública, em desfavor da 
TELEMONT. 
A LIMINAR foi deferida pela 14ª Vara do Trabalho de Brasília, integralmente favoravel à 
categoria, determinando imediatamente que a TELEMONT: 
 
“a) abstenha-se imediatamente de proceder descontos retroativos ou cobrar o pagamento, 
por outro meio, de valores passivos, a título de plano de saúde, seja mensalidade, seja 
coparticipação, referentes ao período de afastamento ou suspensão de contrato de trabalho 
dos seus empregados da Regional de Brasília/DF, até sentença definitiva de mérito em ação 
ordinária;  
b) abstenha-se imediatamente de descontar ou cobrar o pagamento, por outro meio, de 
valores atuais e futuros de mensalidade ou coparticipação do plano de saúde de seus 
empregados da Regional de Brasília/DF que estejam ainda afastados do trabalho com 
suspensão do contrato, enquanto durar seu afastamento, até sentença definitiva de mérito 
em ação ordinária;  
c) abstenha-se imediatamente de suspender ou cancelar os planos de saúde dos 
empregados da Regional de Brasília/DF até sentença definitiva de mérito;  
d) restabeleça imediatamente e mantenha os planos de saúde que foram suspensos ou 
cancelados a partir de agosto de 2018, quando foram iniciadas cobranças retroativas dos 
empregados da Regional de Brasília/DF, até sentença definitiva de mérito.” 
 
Em caso de descumprimento pela TELEMONT, foi fixada uma multa diária de R$ 50.000,00 
por cada situação.  
 
Convocamos todos os trabalhadores afastados que denunciem ao SINTTEL-DF qualquer 
situação de descumprimento, seja pela emissão de cobrança de plano de saúde passada ou 
futura, seja pelo cancelamento ou não restabelecimento de seu plano de saúde, através dos 
canais de atendimento do SINTTEL-DF (telefone: 3321-6674 ou email: 
flavianaves@sinttel.org.br) 
 
Esta é uma grande conquista da categoria, principalmente dos trabalhadores que por 
motivos de saúde ou acidente de trabalho estão afastados das suas atividades profissionais 
na TELEMONT e que mais precisam da utilização do plano de saúde. O SINTTEL-DF 
parabeniza os companheiros pela vitória e lembra que somente juntos seremos capazes de 
enfrentar as injustiças praticadas pela empresa.  


