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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
13ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 
ATOrd 0000126-05.2021.5.09.0013 
RECLAMANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM URBANIZACAO DO ESTADO DO PARANA 
RECLAMADO: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A 

DECISÃO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

 

Trata-se de Ação ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do
Paraná, na qualidade de Substituto dos empregados da Ré, a URBS. O Sindicato afirma, em suma,
que a Reclamada pretende, de forma ilegal e prejudicial aos trabalhadores, alterar o plano de
saúde que há mais de 40 anos lhes é oferecido; que, no plano atual (UNIMED), a abrangência é
estadual, além de não haver cobrança de mensalidade (apenas coparticipação); que. no novo
plano (ICS), a abrangência será municipal, e haverá cobrança de mensalidade e coparticipação;
que a alteração é prejudicial, além de violar cláusula do Acordo Coletivo firmado entre as
partes; que não houve procedimento licitatório para contratação do ICS; e que a Lei Municipal
nº 15.152/2017 é inconstitucional. Requer concessão de tutela de urgência para que seja
determinado à URBS que mantenha o plano de saúde da UNIMED PARANÁ S/A, nos exatos termos e
condições atualmente praticados.

Intimada, a  URBS se manifestou, alegando, em resumo: a) que a Justiça do Trabalho
é incompetente para processar e julgar o feito; b) que a contratação da UNIMED é irregular,
por ausência de licitação, e porque o contrato firmado possuía duração superior a 5 anos,
prazo limite para manutenção do contrato com a Administração, nos termos da Lei 8.666/93; c)
que não existe direito adquirido à manutenção de condições estabelecidas em plano de saúde; d)
que a empresa possui liberalidade para alterar as condições do plano de saúde ofertado aos
trabalhadores, sem que isso caracterize alteração prejudicial do contrato;  e) que a cobrança
de mensalidade acrescida de coparticipação não gera prejuízos aos trabalhadores, pois, no
plano de saúde do ICS, há um limite de R$ 100,00 de coparticipação para exames e consultas, e
não há coparticipação para internações e operações; f) que não há violação à norma coletiva,
pois não houve alteração das porcentagens do desconto na remuneração do empregado; g)  que a
URBS é empresa de economia mista do Município de Curitiba, cidade em que laboram todos os seus
empregados, razão pela qual o plano de saúde com abrangência municipal é suficiente para
garantir o acesso à assistência ofertada pela empresa; h) que o acordo coletivo prevê
cobertura regional, e não estadual; i) que não haverá alteração da cobertura aos dependentes;
e, por fim, j) que a contratação do ICS ocorreu de forma regular. 

Inicialmente determino a retificação da autuação para corrigir a classe processual
para “Ação Civil Coletiva - ACC”. 

Quanto à preliminar arguida pela Ré, esclareço que a Justiça do Trabalho é
competente para processar e julgar o feito, conforme tese firmada para efeito do art. 947 do
CPC/15, pelo STJ, no julgamento do RE 1.799.343: “Compete à Justiça comum julgar as demandas
relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído
em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da
Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do
trabalhador" (destaquei).

Quanto à tutela antecipada pleiteada, sua concessão depende da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo (art. 300 do CPC).

É incontroverso que a Reclamada pretende a alteração do plano de saúde até então
ofertado aos empregados, e que a mudança ocorrerá em 10/03/2021, o que evidencia o perigo de
dano.

Também está presente a probabilidade do direito, pois as condições previstas no
novo plano violam o acordo coletivo firmado entre as partes, uma vez que é incontroverso que
haverá cobrança de mensalidade, além da coparticipação (com exceção de internação e
cirurgias).

De acordo com o ACT 2020/2021: 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA

A Empresa manterá plano de saúde de abrangência regional, aos seus Empregados e
dependentes legais, incluindo deficientes que possuam invalidez, ficando, no entanto,
autorizada a descontar da remuneração do Empregado o equivalente a 30% (trinta por
cento) das despesas havidas. (destaquei). 

Enfatizo que a mera manutenção do percentual de desconto não é suficiente para
assegurar o cumprimento da norma, que autoriza apenas desconto de parte das “despesas
havidas”. Inexiste, portanto, permissão para desconto de mensalidade. 

Ressalto que não existe direito adquirido dos empregados a um plano de saúde
específico. Porém, qualquer mudança deve observar os contratos de trabalho, as normas internas
da empresa e os instrumentos coletivos negociados com o sindicato da categoria.

Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência, determinando à Ré que se abstenha de
promover alterações, no plano de saúde até então ofertado aos empregados substituídos, que
violem a norma coletiva da categoria, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00,
limitada a R$50.000,00. 

Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores.

CURITIBA/PR, 25 de fevereiro de 2021.

JULIANE PENTEADO DE CARVALHO BERNARDI
Juíza do Trabalho Substituta


