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Os funcionários que seaposentàrém Ci) 

. e os demitidos sem justa causa têm di- · 
rei to à manutenção do plano de saúde. 
Entretanto, eles terão que assumir opa
gaménto integral da mensalidade. 

Segundo aLei 9656/98; o aposentado 
. têm direito à manutenção do plano de 

saúde quando ocorre o pedido de desli- · 
gamento da empresa ou po_r demissão 
sem justa causa, nada mais jlisto, haja 
vista que setráta do momento da vida · 

' em que mais se necessita de um plano · 
de saúde, na qual se fosse adquirir uni 
plano individual o valor seria muito alto 

. e inúmeras operadoras não comer
cializam mais o produto: 

Na prática, o.aposentado deve comu
nicar a erPpresa o desejo da manutenção ' _, 
do plano no momento da resCisão e at-
eará com o valor integral a partir de en-
tãp, ou seja, se era descontado, por exem-
·pio, R$ 150 da remuneração e a empresa 
pagava mais R$150, depois da soli'tita
çãoo aposentado pagará R$ 300 .. 

Muitas empresas negam o pedido de 
'manutenção, sendo aconselhável que 

. ap,S>sentado procure um a(ivogadqespe
éialistá para judicialmente conseguir a 
ll).ariutenção do plano. 

A Lei 9656/98 também pr~vê que os 
demitidos sem justa causa que traba
lharam por mais de 10 anos naniesma 
empres.;:t têm ó direito da manutenção 

i do plano de forma vitalícia; desde 'que 
arque com o valor integrá! do plano. i 

. I 
'' Ou seja, valor da empresa e valqr des

contado em folha; conforme exempli
ficado acima.'· · : : : · ·. LU· 
. .. A lei assegura este direito .em: um mo-C111.Jl> 
mentõ muito difídl para o demitido,_ que(fu,i: 
perde seu emprego e fica com receio de~-

1. não conseguir arcar com ~Jtovo plano F j: 

de saúde, pois o valor de um no':'oplano~ · /' 
fica até três vezes mais caro. Este direito!;. ~:ji 
também se estende para os dependentes .•. :··> 
. ·Dificilmente as empresas inforrnamí::u 

~ aos. empregados sobre este diréi_to. De~3§ 
. pois do de~ligamento o funcionário temo 

.. àté 30 dias parairlforrnar o desejo d~ se<..> 
guirou naó no plano. Ocorrendo a riegF 
. tlva, déve procurar um especialista que 
judicialmente pedirá a manutenção do . 
plano. Assim, aposentados e demitido~ · 
nestas condições não precisam se deses~ 
perarem, pois preençhendo estes reqw~ . 
sitos pódem obrigar, mesmo que jUdi
cialménte;-í:fopetadora a manter-seus: ... 
planos de saúde. . . 
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