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Silvio Felipe Guidi
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Missão das mais difíceis é a de realizar a assessoria jurídica e a representação judicial de médicos, hospitais e 

planos de saúde. O protecionismo dos órgãos judiciais e a insegurança do posicionamento da jurisprudência são os 

fatores que mais preponderam na árdua tarefa de orientar a atuação diária das instituições de saúde. A análise do 

risco das atividades voltadas à área da saúde também é severamente impactada por esse quadro, na medida em que 

os prognósticos confeccionados quando do início da demanda judicial sofrem a influência da rápida alteração da 

jurisprudência.

Dentro desse ambiente há ainda a intervenção dos órgãos governamentais que exercem atividades de controle, 

regulação e fiscalização das atividades da área da saúde. Essas entidades multiplicam com espantosa agilidade as 

regras que disciplinam as atividades sujeitas ao seu controle, fato que exige uma especial capacidade de 

atualização daqueles que atuam na representação jurídica (consultiva e litigiosa) dos prestadores de serviços de 

saúde.

É dentro desse contexto que surge o presente caderno. O VG&P, seja por atuar em sinergia com departamentos 

jurídicos (internos e terceirizados) de prestadores de serviços de saúde- ou ainda pelo fato de exercer diretamente a 

representação jurídica de médicos, hospitais, planos de saúde etc.-, viu por bem criar uma ferramenta informativa 

para auxiliar na atualização dos profissionais que militam na área. O informativo conta com seções de atualização 

normativa e jurisprudencial e também apresenta orientações que objetivam evitar novas demandas judiciais ou 

diminuir o impacto das condenações.

Na seção de jurisprudência é possível encontrar julgados dos tribunais pátrios (estaduais, federais e superiores) 

que poderão servir de base para o desenvolvimento de teses voltadas à defesa das instituições de saúde. Também 

tem o propósito de apresentar as orientações jurisprudenciais mais recentes e relevantes, oportunizando que a 

atuação interna dos profissionais que auxiliam as entidades de saúde esteja pautada na posição judicial mais 

atualizada.

A seção de orientação objetiva tem a finalidade de repassar direcionamentos aos prestadores de serviços de saúde 

para pautar suas decisões diárias. Tais orientações têm origem nas posições dos tribunais de justiça sobre o caso 

analisado. A pretensão é auxiliar a atividade preventiva dessas instituições, seja evitando demanda judiciais com 

medidas antecipatórias ou ainda permitindo a construção de um acervo de documentos que fortaleça a defesa em 

juízo.

As notícias trazidas nesse caderno são extraídas, especialmente, das informações disponibilizadas por aquelas 

entidades que fiscalizam as atividades da área da saúde. O que se busca com nessa seção é repassar aos leitores 

informações atualizadas sobre novas normas, orientações ou decisões administrativas e judiciais que tenham 

influência no dia a dia dos prestadores de serviços de saúde.
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PRECEDENTE TJPR: ANULAÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PLÁGIO DO WIKIPEDIA

JURISPRUDÊNCIA

* Nota: Os julgados abaixo sofreram edições de conteúdo no intuito de enfatizar pontos relevantes e preservar a identidade das partes. 

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

ERRO MÉDICO - AGRAVO RETIDO INTERPOSTO 

PELO PRIMEIRO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE 

REITERAÇÃO - EXEGESE DO ART. 523, §1º, DO CPC - 

NÃO CONHECIMENTO -  AGRAVO RETIDO 

INTERPOSTO PELO AUTOR - PLEITO PARA 

SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - PROFISSIONAL 

NOMEADO QUE NÃO GUARDOU A ISENÇÃO 

NECESSÁRIA E SE AFASTOU DA TÉCNICA 

ADEQUADA PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

BAIXA DOS AUTOS PARA NOMEAÇÃO DE OUTRO 

PERITO - PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA QUE SE 

TORNA IMPERIOSA - AGRAVO RETIDO DO 

PRIMEIRO REQUERIDO NÃO CONHECIDO - 

AGRAVO RETIDO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO 

DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

(...)

É o relatório.

Os quesitos formulados por todos os interessados não 

foram respondidos de maneira adequada e a contento, 

tendo o laudo se distanciado da boa técnica adequada para a 

elucidação das questões formuladas durante a instrução 

processual.

Para uma verificação mais criteriosa, os quesitos serão 

separados de acordo com cada uma das partes. 

Respostas aos quesitos formulados pelo autor: 2. 

Descrever o procedimento de biópsia realizado, órgãos e 

membros atingidos, riscos, equipamentos utilizados e qual 

a sua finalidade.

R: "A biópsia de um gânglio tem como finalidade: retirada 

de um ̀ pedaço' para estudo anátomo patológico para fins de 

diagnóstico de envolvimento celular [citopatologia]. Todo 

o procedimento cirúrgico tem seus riscos. Cada caso é um 

caso." 3. indicar se é possível compatibilidade entre os 

danos apontados pelo autor ao referido membro com o 

procedimento de biópsia.

R: "Sim, todavia faz parte do `jogo'. O mais importante é 

que não restaram sequelas e o Autor não tem qualquer 

limitação funcional."

5. Indicar os tratamentos já realizados pelo autor visando o 

restabelecimento do membro indicado.

R: "Fez o que tinha que ser feito. Atualmente não há
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qualquer sequela. Vide brevíssimo relato esclarecedor em 

considerações finais!!!".

Analisando os trechos acima destacados, percebe-se que as 

respostas aos quesitos 2 e 5 não foram completas, pois não 

abordaram todos os aspectos dos questionamentos, já que 

não há qualquer menção quanto a órgãos e membros 

atingidos, equipamentos utilizados (quesito 2) e nem a 

indicação dos tratamentos realizados (quesito 5).

Além disso, a resposta do quesito 3 demonstra que o perito 

emitiu juízo de valor quanto ao caso concreto, não 

guardando a isenção necessária para um auxiliar do 

Judiciário.

Respostas aos quesitos formulados pelo segundo requerido 

(Sociedade Evangélica):

10. Queira o Sr. Perito informar se a neuropraxia pode 

existir após a manipulação da região cervical e sendo 

classificada como uma intercorrência ou complicação 

previsível da cirurgia.

R: "Como uma complicação previsível. Vide brevíssimo 

relato esclarecedor em considerações finais!!!".Neste caso, 

há que se destacar que o "brevíssimo relato esclarecedor" 

mencionado é aquele que possui a redação idêntica ao 

conceito descrito no Wikipedia. Portanto, não houve 

detalhamento.

Em relação aos quesitos formulados pelo segundo 

requerido só houve resposta direta a três deles (8, 10 e 11), 

sendo que para os demais o expert consignou que: "Pelo 

amor à inteligência e ao breve deslinde deste processo em 

baila: todos os demais quesitos minuciosamente 

anasilados `um a um'; mais do que o suficientemente 

respondidos na discussão fática [laudas 01 e 02], nas 

réplicas aos quesitos acima e nas ̀ conclusões' abaixo!!!".

Porém, para alguns dos quesitos sequer houve a resposta de 

maneira indireta como, por exemplo, o de número 9, 

quando foi solicitado para o perito "esclarecer, 

detalhadamente, acerca do laudo Eletromiografia, 

principalmente nos aspectos: Eletromiografia de repouso 

de aspecto normal; neurocondução normal; a característica  

das lesões podem ser visualizadas na neuropraxia".

No texto do laudo, como dito, não existe resposta 

específica e completa a tal questionamento, mas se extrai 

somente um trecho quanto ao exame realizado: 

"Comprova a realização de exame de ENMG[11/04/2005] 

com diagnóstico de NEUROPRAXIA/neurapraxia a nível 

de (sic) trapézio e romboide [vide brevíssimo relato 

esclarecedor em considerações!!!} - fl. 39 e a realização de 

várias sessões de fisioterapia com nexo temporal à época - 

fls. 32; 33 e 35 [34 inexistente]." Portanto, mais uma vez o 

perito remete sua resposta ao texto de idêntico teor àquele 

exibido no Wikipedia.

Ao concluir seu laudo, o profissional nomeado pelo Juízo a 

quo assevera que: "O Médico Perito deve desempenhar 

suas atividades com ética, competência, boa técnica e 

respeito aos dispositivos legais e administrativos. Deve 

conceder o que for de direito e negar toda e qualquer 

pretensão injusta e/ou descabida".

Ora, não cabe ao perito analisar ou julgar a pretensão da 

parte, pois estaria usurpando a função precípua do Poder 

Judiciário.

Além dos trechos destacados, é importante salientar que o 

perito, ao elaborar seu laudo, distanciou-se da técnica e da 

isenção que se espera de um auxiliar nomeado pelo Juízo, 

po i s  emi t iu  op in i ão  pes soa l ,  não  r e spondeu 

adequadamente às indagações das partes.

Dessa maneira sequer deve haver pagamento de 

honorários pelo trabalho pericial já realizado.

Ressalto que não se está analisando a conclusão do laudo 

quanto à lesão indicada pelo autor na inicial, mas somente a 

elaboração do parecer técnico apresentado pelo 

profissional que auxiliou a instrução processual. Portanto, 

mesmo entendendo pela necessidade de substituição do 

perito isso não significa que haverá, de maneira 

obrigatória, modificação na conclusão do laudo. Isto é, o 

novo perito terá liberdade total para examinar o autor e 

concluir seu trabalho, inclusive pela ausência de nexo de 

causalidade, se for o caso.

JANEIRO, 2015
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Assim, voto no sentido de não conhecer do agravo retido 

interposto pelo primeiro réu e dar provimento ao agravo 

retido do autor, com o fim de anular o laudo pericial e 

demais atos posteriores, determinando a baixa dos autos 

para nomeação de outro perito, pelo que deve ser proferida 

nova sentença, restando prejudicada a análise do recurso 

de apelação.
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ORIENTAÇÃO OBJETIVA

A RELEVÂNCIA DO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NAS AÇÕES 
JUDICIAIS QUE ENVOLVEM A RESPONSABILIDADE HOSPITALAR

A responsabilidade derivada de infecção hospitalar que 

acomete paciente é comumente tratada pelos hospitais 

como “um caso perdido”. Vários argumentos corroboram 

essa posição, em especial o que anota que aqueles que se 

dispõem a prestar serviços de saúde assumem os riscos 

inerentes a tal atividade cabendo-lhes, portanto, o dever de 

indenizar os danos causados a terceiros (pacientes), na 

hipótese desses riscos se concretizarem. Por esse 

argumento, pouco importa se hospital agiu com 

negligência no tratamento do paciente. Basta, para impor o 

dever de indenizar, a prova de que a infecção foi contraída 

em virtude da internação hospitalar. Com base nesses 

critérios, provar a existência e a eficiência de medidas de 

controle de infecção se mostra amplamente inócuo, na 

medida em que não se constitui como elemento que exclui 

a obrigação de reparar os danos causados ao paciente.

Apesar disso, a prova da existência de sistemas de controle 

tem se mostrado hábil para inclinar que a infecção foi 

contraída por responsabilidade do paciente. Nesses casos, 

comprovando-se a responsabilidade única do paciente, 

a fas ta - se  o  dever  de  inden iza r  por  pa r t e  do 

hospital. Por meio dessa prova, demonstra-se que o risco 

não derivou da atividade hospitalar, mas sim das condições 

do paciente.

Exemplo didático sobre o tema é encontrado no conteúdo 

do acórdão nº 485.816-0 do Tribunal de Justiça do Paraná. 

Nesse caso, debateu-se a responsabilidade pelo óbito de 

paciente acometido de infecção após a realização de 

cirurgia. Durante o processo foi comprovada que as 

medidas de controle de infecção inviabilizavam que 

pacientes comuns contraiam infecções, mas que no caso 

em questão, por se tratar de paciente tabagista estava 

propenso a infecções pulmonares mais que a população 

normal. O fato de se submetido à anestesia geral, por si só, 

já o levaria a risco aumentado de infecção porque a 

anestesia funciona como um imunossupressor, diminuindo 

as defesas. Além disso, por ter sido necessário mantê-lo em 

respirador, o que é usual em cirurgias de grande porte, ele 

ficou mais suscetível à infecção pulmonar, a despeito das 

medidas de controle de infecção (trecho do acórdão).

O julgamento acima é, portanto, uma referência relevante 

para incentivar o bom funcionamento das CCIHs, não só 
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o precedente judicial para demonstrar a importância da 

anotação das condições do paciente e como elas podem 

prejudicar, ou até mesmo inviabilizar, o sucesso da atenção 

médico-hospitalar prestada.

para que sejam evitadas as infecções hospitalares, mas 

também como elemento probatório da responsabilidade do 

paciente pela infecção, decorrendo disso a desoneração do 

dever de indenizar por parte do hospital. Além disso, serve 
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NOTÍCIAS

O Conselho Federal de Medicina (CFM) já propôs às 

autoridades competentes – Ministério da Saúde, Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência 

Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) – a criação de 

mecanismos para regular a comercialização de órtoses, 

próteses e materiais especiais, por meio da fixação de 

preços para o segmento.

Dentre as vantagens desse mecanismo, destacam-se a 

maior transparência nas negociações com fornecedores; o 

aumento do controle do comportamento dos preços no 

mercado; a oferta de subsídios aos gestores na tomada de 

decisão; e a redução da possibilidade de lucros abusivos e 

exorbitantes, os quais abrem brechas para atividades 

ilícitas.

Este é um dos itens de destaque em nota disponibilizada 

pela autarquia, que “reitera apoio às investigações para 

coibir práticas condenadas pela imensa maioria dos 400 

mil médicos brasileiros, que, historicamente, têm se 

posicionado contra a cultura da impunidade – em todos os 

campos da vida em sociedade – no nosso país evitando 

danos aos pacientes e prejuízos econômicos”.

Brasília, 6 de janeiro de 2015.

NOTA DE ESCLARECIMENTO Á SOCIEDADE

Com relação à denúncia de irregularidades na prescrição 

de órteses e próteses, o Conselho Federal de Medicina 

(CFM) esclarece que:

1) De acordo com os artigos 68 e 69, do Código de Ética 

Médica, é proibido ao médico interação com qualquer 

segmento da indústria farmacêutica e de outros insumos 

para a saúde com o intuito de manipular, promover ou 

comercializar produtos por meio de prescrição;

2) Em 2010, foi aprovada a Resolução CFM nº 1.956, que 

estabelece normas específicas para a prescrição de órteses, 

próteses e materiais implantáveis, que, entre outros pontos, 

veda ao médico exigir fornecedor ou marca comercial 

exclusivos. As regras valem para as relações dos médicos 

com instituições públicas, operadoras de planos de saúde e 

no setor privado;

3) Ao longo dos anos o CFM tem agido com critério e rigor 

no julgamento de processos ético-profissionais – em grau 

de recurso – cujo objeto seja denúncia de interação entre o 

médico e setores das indústrias de medicamentos ou de 

insumos, como órteses e próteses;

4) Desde 2004 até novembro de 2014, foram emitidas cerca 

de 230 penalidades ético-profissionais para casos onde se 

constatou este tipo de interação entre o médico e setores da 

indústria e da farmácia. Deste total, houve 28 cassações, 26 

suspensões do exercício profissional e mais de 140 

censuras;

5) Como solução para eliminar definitivamente possíveis 

irregularidades na comercialização das órteses e próteses, 

o CFM já propôs às autoridades competentes – Ministério 

da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

10
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e Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) – a 

criação de mecanismos para regular esta prática, por meio 

da fixação de preços para o segmento (a chamada 

precificação);

6) Dentre as vantagens desse mecanismo, destacam-se a 

maior transparência nas negociações com fornecedores; o 

aumento do controle do comportamento dos preços no 

mercado; a oferta de subsídios aos gestores na tomada de 

decisão; e a redução da possibilidade de lucros abusivos e 

exorbitantes, os quais abrem brechas para atividades 

ilícitas;

7) Essa sugestão do CFM, já apresentada às autoridades 

competentes em diferentes oportunidades, ainda aguarda 

resposta e a tomada de decisão para implementação;

8) Independentemente disso, em 2014, foi apresentado na

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 7579/14, que se 

aprovado, altera a Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, 

para dispor sobre a regulamentação econômica do setor de 

órteses, próteses, produtos para a saúde e incluir na 

competência da Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED), que já existe dentro da estrutura 

da Anvisa.

Finalmente, o CFM reitera apoio às investigações para 

coibir práticas condenadas pela imensa maioria dos 400 

mil médicos brasileiros, que, historicamente, têm se 

posicionado contra a cultura da impunidade – em todos os 

campos da vida em sociedade – no nosso país evitando 

danos aos pacientes e prejuízos econômicos.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM)

Fonte: Site do Conselho Federal de Medicina



JURISPRUDÊNCIA

* Nota: Os julgados abaixo sofreram edições de conteúdo no intuito de enfatizar pontos relevantes e preservar a identidade das partes. 

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO COLETIVO DE SAÚDE - 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - 

N O T I F I C A Ç Ã O  P R É V I A  E F E T U A D A  - 

SOLICITAÇÃO EMBASADA NO DESEQUILÍBRIO 

FINANCEIRO -PREVISÃO CONTRATUAL - 

APLICAÇÃO DO CDC - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

469/STJ - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA NÃO 

CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE 

MENSALIDADE DE SEGURO-SAÚDE EM RAZÃO 

D E  A LT E R A Ç Ã O  D E  FA I X A E T Á R I A D O 

SEGURADO. É válida a cláusula, prevista em contrato de

seguro-saúde, que autoriza o aumento das mensalidades do 

seguro quando o usuário completar sessenta anos de idade, 

13 (PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II,) DA LEI N. 

9.656/98 - ONEROSIDADE DA CONTRATADA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA - REFORMA DA 

SENTENÇA -IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - 

INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 

1259483-5 - Santo Antônio da Platina -  Rel.: José Augusto 

Gomes Aniceto - Unânime -  - J. 20.11.2014).

desde que haja respeito aos limites e requisitos 

estabelecidos na Lei 9.656/1998 e, ainda, que não se 

apliquem índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, 

que onerem em demasia o segurado. Realmente, sabe-se 

que, quanto mais avançada a idade do segurado, 

independentemente de ser ele enquadrado ou não como 
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PRECEDENTE TJPR: POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE CONTRATO 
COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE

PRECEDENTE STJ: VALIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE 
MENSALIDADE EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA:

12 JANEIRO, 2015
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idoso, maior será seu risco subjetivo, pois normalmente a 

pessoa de mais idade necessita de serviços de assistência 

médica com maior frequência do que a que se encontra em 

uma faixa etária menor. Trata-se de uma constatação 

natural, de um fato que se observa na vida e que pode ser 

cientificamente confirmado. Por isso mesmo, os contratos 

de seguro-saúde normalmente trazem cláusula prevendo 

reajuste em função do aumento da idade do segurado, 

tendo em vista que os valores cobrados a título de prêmio 

devem ser proporcionais ao grau de probabilidade de 

ocorrência do evento risco coberto. Maior o risco, maior o 

valor do prêmio. Atento a essa circunstância, o legislador 

editou a Lei 9.656/1998, preservando a possibilidade de 

reajuste da mensalidade de seguro-saúde em razão da 

mudança de faixa etária do segurado, estabelecendo, 

contudo, algumas restrições a esses reajustes (art. 15). 

Desse modo, percebe-se que ordenamento jurídico 

permitiu expressamente o reajuste das mensalidades em 

razão do ingresso do segurado em faixa etária mais 

avançada em que os riscos de saúde são abstratamente 

elevados, buscando, assim, manter o equilíbrio atuarial do 

sistema. Posteriormente, em razão do advento do art. 15, § 

3º, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que estabelece 

ser “vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde 

pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”, 

impõe-se encontrar um ponto de equilíbrio na 

interpretação dos diplomas legais que regem a matéria, a 

fim de se chegar a uma solução justa para os interesses em 

conflito. 

Nesse passo, não é possível extrair-se do art. 15, § 3º, do 

Estatuto do Idoso uma interpretação que repute, 

abstratamente, abusivo todo e qualquer reajuste que se 

baseie em mudança de faixa etária, mas tão somente o 

aumento discriminante, desarrazoado, que, em concreto, 

traduza verdadeiro fator de discriminação do idoso, por 

visar dificultar ou impedir a permanência dele no seguro-

saúde; prática, aliás, que constitui verdadeiro abuso de

direito e violação ao princípio da igualdade e divorcia-se 

da boa-fé contratual. Ressalte-se que o referido vício – 

aumento desarrazoado – caracteriza-se pela ausência de 

justificativa para o nível do aumento aplicado. Situação 

que se torna perceptível, sobretudo, pela demasiada 

majoração do valor da mensalidade do contrato de seguro 

de vida do idoso, quando comparada com os percentuais de 

reajustes anteriormente postos durante a vigência do pacto. 

Igualmente, na hipótese em que o segurador se aproveita 

do advento da idade do segurado para não só cobrir 

despesas ou riscos maiores, mas também para aumentar os 

lucros há, sim, reajuste abusivo e ofensa às disposições do 

CDC. Além disso, os custos pela maior utilização dos 

serviços de saúde pelos idosos não podem ser diluídos 

entre os participantes mais jovens do grupo segurado, uma 

vez que, com isso, os demais segurados iriam, 

naturalmente, reduzir as possibilidades de seu seguro-

saúde ou rescindi-lo, ante o aumento da despesa imposta. 

Nessa linha intelectiva, não se pode desamparar uns, os 

mais jovens e suas famílias, para pretensamente evitar a 

sobrecarga de preço para os idosos. Destaque-se que não se 

está autorizando a oneração de uma pessoa pelo simples 

fato de ser idosa; mas, sim, por demandar mais do serviço 

ofertado. Nesse sentido, considerando-se que os aumentos 

dos seguros-saúde visam cobrir a maior demanda, não se 

pode falar em discriminação, que somente existiria na 

hipótese de o aumento decorrer, pura e simplesmente, do 

advento da idade. Portanto, excetuando-se as situações de 

abuso, a norma inserida na cláusula em análise – que 

autoriza o aumento das mensalidades do seguro em razão 

de o usuário completar sessenta anos de idade – não 

confronta o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, que veda a 

discriminação negativa, no sentido do injusto. Precedente 

citado: REsp 866.840-SP, Quarta Turma, DJe 17/8/2011. 

REsp 1.381.606-DF, Rel. originária Min. Nancy 

Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio De 

Noronha, julgado em 7/10/2014.
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS MÉDICOS 

COMPLEMENTARES. RESPONSABILIDADE DO 

USUÁRIO. OPÇÃO POR ACOMODAÇÃO SUPERIOR 

À CONTRATADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. 

LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

VALORIZAÇÃO DO TRABALHO MÉDICO.

INEXISTÊNCIA DE DUPLO PAGAMENTO.

1. Ação civil pública que visa a declaração de nulidade de 

cláusula contratual de plano de saúde que prevê o 

pagamento pelo usuário da complementação de honorários 

médicos caso solicite o internamento em acomodação 

superior àquela prevista no contrato.

2. O consumidor, ao contratar um plano de saúde 

hospitalar, pode optar por cobertura em acomodação 

coletiva (enfermaria ou quarto com dois ou mais leitos) ou 

em acomodação individual (quarto privativo ou 

apartamento).

3. Caso o usuário opte, no ato da internação, por uma 

acomodação superior à oferecida pelo seu plano, deverá 

pagar diretamente ao hospital as diferenças de estada.

4. Apesar de a cobertura de despesas referentes a 

honorários médicos estar incluída no plano de saúde 

hospitalar, os custos decorrentes da escolha por uma 

acomodação superior à contratada não se restringem aos de 

hospedagem, pois é permitido também aos médicos 

cobrarem honorários complementares.

5.  É l íci ta a cobrança de honorários médicos 

complementares no setor privado, desde que seja acordado 

pelas partes e haja previsão contratual, sendo proibida 

apenas a cobrança em duplicidade pelo mesmo serviço (ato 

médico) realizado. Essa complementação da verba 

honorária, além de ir ao encontro do princípio da 

valorização do trabalho humano, deverá ser feita com 

moderação, a evitar exigências abusivas, sobretudo diante 

do quadro de vulnerabilidade do paciente, que, muitas 

vezes, padece de dor e desespero ante a precariedade de sua 

saúde física e mental.

6. Os planos de saúde possuem tabela crescente de 

honorários médicos, a depender do nível de cobertura de 

cada plano. Planos superiores, em que há internação de 

pacientes em apartamento ou quarto privativo, a 

valorização do trabalho médico é em dobro se comparada 

com os planos que oferecem acomodações hospitalares 

coletivas.

7. Não há ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual 

de plano de saúde que prevê o pagamento pelo usuário da 

complementação de honorários médicos caso solicite o 

internamento em acomodação de padrão superior àquela 

prevista no contrato. Ao contrário, essa cláusula apenas 

informa ao consumidor as despesas que deverá arcar caso 

proceda, segundo os princípios da autonomia da vontade e 

da liberdade de contratar, à escolha de hospedagem não 

coberta pelo plano de saúde.

8. O pagamento dos honorários médicos complementares é 

feito diretamente ao profissional da saúde, não havendo 

duplicidade de pagamento, limitação de direito do 

consumidor ou a sua colocação em situação de 

desvantagem exagerada.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1178555/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/12/2014, DJe 15/12/2014).

JANEIRO, 2015
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UM ALERTA SOBRE A APLICABILIDADE/INAPLICABILIDADE DO PRAZO 
EM DOBRO PARA OS PROCESSOS ELETRÔNICOS

Nos últimos respiros dos trabalhos do ano de 2014 duas 

Câmaras cíveis do TJPR (9ª e 10ª) iniciaram e não 

concluíram um preocupante debate judicial. Ambos os 

órgãos julgadores debateram o conhecimento de apelações 

interpostas à luz do disposto no artigo 191 do CPC. Ou 

seja, naqueles casos os subscritores do apelo se valeram do 

prazo dobrado (30 dias) para protocolizar o recurso, na 

medida em que o polo passivo da ação era composto por 

litisconsortes com procuradores distintos.

O acalorado debate postergou a posição para o presente 

ano, mas deixou um claro recado de que o entmendimento 

do TJPR ainda não está consolidado.

A pesquisa jurisprudencial revela que, até então, o TJPR 

vem refutando a tese de afastamento do art. 191 do CPC 

para os processos virtuais. É o que se retira dos seguintes  

julgados: AI - 1238670-8 - Rel.: Marco Antônio 

Massaneiro - Unânime -  J. 13.11.2014; AI - 1145630-3 - 

Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime -  - J. 

27.03.2014. Entretanto, é possível encontrar precedentes 

em outros Tribunais que dão suporte à tese de 

inaplicabilidade do prazo dobrado nos processos digitais: 

TRF 4ª Região - Agravo de Instrumento nº 5003563-

11.2013.404.0000/PR Rel. Des. Fed. FERNANDO 

QUADROS DA SILVA j. 15 de maio de 2013. Como ainda 

não há posicionamento das Cortes Superiores, o ambiente 

atual se revela bastante inseguro para a utilização do prazo 

dobrado. 

Diante desse quadro, a recomendação é pela não utilização 

do prazo em dobro, até que haja posição firme e 

consolidada a respeito do tema, especialmente aquela 

derivada das Cortes Superiores.
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Nos planos de saúde, dois são os modelos principais 

adotados para a realização das vendas: o regime de 

representação comercial da Lei nº 4.886/1965 e o 

representante comercial empregado (CLT). A primeira 

opção envolve uma atividade autônoma de pessoa física ou 

jurídica que desempenha, em caráter não eventual, por sua 

conta e risco, a mediação de negócios para outrem (no 

caso, a operadora do plano de saúde). Na segunda opção 

(artigos 2º e 3º da CLT), o vínculo de emprego é 

caracterizado pela pessoalidade (trabalho prestado de 

forma pessoal por trabalhador que não se faz substituir por 

outra pessoa), não-eventualidade (habitualidade), 

mediante remuneração (fixa ou variável, por comissões, 

por exemplo) e com subordinação.

O grande problema é que existe uma linha tênue entre a 

subordinação do vínculo de emprego e do trabalho 

prestado por representante pessoa física (na modalidade 

autônoma). No caso do trabalho prestado por pessoa 

jurídica não existiria, em tese, o elemento da pessoalidade 

(pois o trabalho pode ser realizado por qualquer pessoa 

integrante ou empregado desse ente jurídico).

É importante lembrar que a subordinação é o principal 

critério diferenciador entre o  vínculo de emprego 

e as demais formas de contratação (na representação). 

A subordinação será caracterizada caso o representante 

comercial obedeça às ordens do Contratante e esteja 

sobseu poder disciplinar (o representante deve,  

¹ Na relação de representante comercial não se pode confundir a subordinação com as orientações sobre o serviço a ser desempenhado, 

pois o representante comercial está exposto às determinações legais do contrato (regras de caráter contratual).

assim, ter autonomia no desenvolvimento de suas 

atividades, com ausência de controle de horários, 

inexistência de poder disciplinar, assunção dos riscos 

econômicos da sua atividade, etc).¹

A redução ou eliminação do grau de subordinação jurídica 

existente entre o prestador de serviços (representante) e seu 

beneficiário pode ser trabalhada da seguinte forma: não 

inserção da representação comercial na estrutura dinâmica 

da empresa (como objeto social da empresa), não 

utilização de cartões, crachás ou uniformes das operadoras 

dos planos de saúde (a identificação de representação 

comercial é possível), evitar a fixação de metas (de 

vendas), não estabelecer roteiro de vendas, não 

obr igar  a  par t ic ipação  do  t rabalhador  em de 

reuniões periódicas, não fornecer materiais ou 

reembolso de despesas da operação (lembrar que o 

representante assume os riscos da sua atividade 

econômica, não podendo ser estipulado o pagamento de 

um valor fixo ou mínimo mensal, ajudas de custos para 

moradia, alimentação, roupas, etc.). Recomenda-se, por 

fim,  que  a  remuneração  observe ,  somente ,  o 

comissionamento puro.

É importante lembrar que, em uma eventual ação 

trabalhista de representante comercial com pedido de 

vínculo, cabe à empresa contratante demonstrar a 

autonomia (inexistência de subordinação e dos demais 

requisitos do vínculo) do representante em suas atividades.

NAS VENDAS DOS PLANOS DE SAÚDE, QUAIS SÃO OS CUIDADOS QUE 
UMA EMPRESA OPERADORA DEVE TER NA RELAÇÃO COM OS SEUS 
REPRESENTANTES COMERCIAIS?

JANEIRO, 2015
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NOTÍCIAS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publica 

nesta quarta-feira (7/1) resolução que estabelece normas 

para estímulo do parto normal e a consequente redução de 

cesarianas desnecessárias na saúde suplementar. As novas 

regras ampliam o acesso à informação pelas consumidoras 

de planos de saúde, que poderão solicitar às operadoras os 

percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por 

estabelecimento de saúde e por médico. As informações 

deverão estar disponíveis no prazo máximo de 15 dias, 

contados a partir da data de solicitação. Atualmente, 23,7 

milhões de mulheres são beneficiárias de planos de 

assistência médica com atendimento obstétrico no país, 

público-alvo dessas medidas.  As regras foram 

apresentadas pelo ministro da Saúde, Arthur Chioro, e os 

diretores da ANS nesta terça-feira (6/1), em Brasília, e 

passam a ser obrigatórias em 180 dias. Atualmente, no 

Brasil, o percentual de partos cesáreos chega a 84% na 

saúde suplementar. Na rede pública este número é menor, 

de cerca de 40% dos partos. A cesariana, quando não tem 

indicação médica, ocasiona riscos desnecessários à saúde 

da mulher e do bebê: aumenta em 120 vezes a 

probabilidade de problemas respiratórios para o recém-

nascido e triplica o risco de morte da mãe. Cerca de 25% 

dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis no Brasil 

estão relacionados a prematuridade.“Não podemos aceitar 

que as cesarianas sejam realizadas em função do poder 

econômico ou por comodidade. O normal é o parto normal. 

Não há justificativa de nenhuma ordem, financeira,

técnica, científica, que possa continuar dando validade a 

essa taxa alta de cesáreas na saúde suplementar. Temos que 

reverter essa situação que se instalou no país”, enfatizou o 

ministro da Saúde, Arthur Chioro. O Ministro reforçou 

a inda  que  a  redução  de  cesá reas  não  é  uma 

responsabilidade exclusiva do poder público, mas de toda a 

sociedade brasileira. “É inaceitável a epidemia de cesáreas 

que há hoje no país e não há outra forma de tratá-la senão 

como um problema de saúde pública”, destacou. Outra 

mudança trazida pela nova resolução é a obrigatoriedade 

das operadoras fornecerem o cartão da gestante, de acordo 

com padrão definido pelo Ministério da Saúde, no qual 

deverá constar o registro de todo o pré-natal. De posse 

desse cartão, qualquer profissional de saúde terá 

conhecimento de como se deu a gestação, facilitando um 

melhor atendimento à mulher quando ela entrar em 

trabalho de parto. O cartão deverá conter também a carta de 

informação à gestante, com orientações e informações para 

que a mulher tenha subsídios para tomar decisões e 

vivenciar com tranquilidade esse período tão especial. 

Caberá ainda às operadoras a orientação para que os 

obstetras utilizem o partograma, documento gráfico onde 

são feitos registros de tudo o que acontece durante o 

trabalho de parto. Nos casos em que houver justificativa 

clínica para a não utilização do partograma, deverá ser 

apresentado um relatório médico detalhado. O partograma 

passa a ser considerado parte integrante do processo para 

pagamento do procedimento parto. Para a gerente de
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ANS PUBLICA RESOLUÇÃO PARA ESTIMULAR PARTO NORMAL NA 
SAÚDE SUPLEMENTAR 

Publicado em: 06/01/2015
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Atenção à Saúde da ANS, Karla Coelho, o instrumento é 

importante para casos em que, por exemplo, haja troca de 

médicos durante o trabalho de parto. “Ali diz se a mulher é 

diabética, tem hipertensão, quais remédios está tomando, 

como estão as contrações, se há sofrimento fetal, se o parto 

não progride”, enumera. 

Participação Da Sociedade: 

A elaboração da Resolução Normativa contou com a 

participação de toda a sociedade, que teve oportunidade de 

enviar contribuições para a consulta pública, realizada no 

período de 24/10 a 24/11/2014.

Foram colocadas em consulta duas minutas de normas: 

uma sobre o direito de acesso à informação pela gestante, 

que teve 455 contribuições, das quais 40% foram enviadas 

por consumidores; e a outra minuta sobre o Cartão da 

Gestante e a utilização do partograma, que contou com 456 

contribuições, sendo 38% de consumidores.

Após análise de todas as propostas enviadas, as minutas 

foram unificadas e deram origem a uma Resolução 

Normativa. Entre as principais mudanças implementadas 

estão a redução do prazo de 30 para 15 dias para 

informação sobre o percentual de cesarianas pela 

operadora; maior clareza na definição do método de 

cálculo e o prazo referente aos percentuais; e a inclusão na 

Carta de Informação à Gestante dos canais de 

relacionamento da ANS.

JANEIRO, 2015
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Para o diretor-presidente da ANS, André Longo, essas são 

medidas indutoras. “Essas iniciativas podem incitar uma 

mudança de comportamento nos hospitais e se somarão a 

outras que já estão sendo tomados em conjunto com o 

Ministério da Saúde”. Ele citou ainda que, caso uma 

operadora deixe de prestar as informações solicitadas, 

pagará multa de R$ 25 mil.

Ações Para 2015: 

O incentivo ao parto normal permanece na agenda da ANS 

em 2015. Entre as ações previstas para o ano está a 

participação da Agência no Grupo de Trabalho coordenado 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o 

Ministério da Saúde divulgaram nesta terça-feira (16/12) 

um mapeamento inédito sobre as operações de 

ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS). A análise 

compreende as notificações realizadas entre 2008 e 2012 e 

mostra o perfil dos usuários e procedimentos realizados, 

oferecendo um panorama detalhado das situações em que 

as pessoas com planos de saúde mais recorreram ao SUS 

no período. Junto com o mapa, foi apresentado um 

conjunto de medidas que visam fortalecer a integração da 

saúde pública e suplementar. O mapeamento ajuda a ANS a 

induzir as operadoras de planos de saúde a melhorar seus 

serviços e a criar novos mecanismos de regulação. Nos 

quatro anos analisados, houve 1.224.114 notificações de 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH). Os 

atendimentos de urgência e emergência predominaram, 

representando 68,46% do total, enquanto os eletivos 

atingiram 30,3%.%.“Esse mapa permite que a ANS 

pelo Ministério da Saúde para a elaboração da Diretriz  

Clínica para o Parto; a promoção de um seminário sobre 

boas práticas na atenção ao parto e nascimento; o estímulo 

à habilitação de hospitais privados à iniciativa Hospital 

Amigo da Criança e da Mulher; e o desenvolvimento do 

Plano de Cuidado Nascer Saudável. Também terá 

andamento o projeto piloto de atenção ao parto e 

nascimento implementado a partir de outubro de 2014 em 

parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o 

Institute for Healthcare Improvement (IHI).

Fonte: Site ANS

 

trabalhe para garantir que as operadoras tenham rede para 

atender seus usuários e também permite que os secretários 

municipais, estaduais e o próprio Ministério da Saúde 

utilizem essas informações para planejar melhor a rede de 

serviços que é oferecida aos pacientes do SUS. É uma 

ferramenta muito importante, que possibilita atender 

melhor à população brasileira, tanto beneficiários de 

planos de saúde como do SUS”, disse o ministro Arthur 

Chioro. “Com esse trabalho, a ANS mostra que a Saúde 

Suplementar completa de forma harmônica o Sistema 

Nacional de Saúde”, finalizou. Entre os procedimentos 

mais procurados, partos (normal e cesárea) ocuparam o 

primeiro lugar, seguido de tratamento para pneumonia ou 

gripe e diagnóstico e/ou atendimento de urgência em 

clínica médica. As mulheres são maioria entre os usuários 

de planos de saúde que procuraram o SUS: 58,1%. Em 

relação à faixa etária, jovens entre 25 e 34 anos 

compreendem a maior parte dos beneficiários atendidos. A

ANS APRESENTA MAPEAMENTO INÉDITO DO RESSARCIMENTO AO SUS  

Publicado em: 16/12/2014 
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maioria das notificações ocorreu em entidades 

beneficentes sem fins lucrativos.“Com essas informações, 

poderemos conhecer melhor a realidade das pessoas e 

intervir no sistema regulatório para que as operadoras de 

planos de saúde atendam com eficiência a todos os seus 

beneficiários, melhorando a assistência à saúde prestada 

pela Saúde Suplementar”, destacou o diretor-presidente da 

ANS, André Longo. “Esse trabalho faz parte de um 

processo de aperfeiçoamento contínuo do ressarcimento e 

dos mecanismos regulatórios da ANS, que têm obtido 

resultados cada vez mais significativos”, completou. A 

região Sudeste apresenta o maior volume de atendimentos 

(62,97%), seguida da região Nordeste (14,09%), Sul 

(13,7%), Centro-Oeste (5,44%) e Norte (3,79%). Esta 

análise é feita segundo o percentual de hospitalizações em 

relação ao total absoluto das AIHs notificadas, de acordo 

com o estado do prestador de serviço. Seguindo essa 

mesma ótica, São Paulo (43,84%), Minas Gerais (9,89%), 

Rio de Janeiro (7,20%), Paraná (5,90%) e Rio Grande do 

Sul (4,34%) lideram as notificações. Já a análise ponderada 

pelo total de beneficiários com cobertura hospitalar em 

cada estado mostra que Tocantins (5,5%), Acre (4,3%) e 

Roraima (4,3%) apresentaram os maiores percentuais de 

notificações, em relação à população com planos de 

assistência médica hospitalar. A distribuição das AIHs 

notificadas pelo estado em que residem os beneficiários, 

ponderada pelo total de consumidores, mostra que a 

maioria das hospitalizações ocorreu no Acre, Roraima, 

Tocantins, São Paulo e Santa Catarina. Nestes estados, 

foram identificadas mais de 30 AIHs para cada mil 

indivíduos. –

Valores 

De janeiro a novembro de 2014, a ANS arrecadou R$ 

335,74 milhões, volume 82% maior do que foi arrecadado 

ao longo do ano inteiro de 2013, quando foram obtidos 

R$ 183,2 milhões através do ressarcimento. Nos últimos 

quatro anos, (2011 a novembro de 2014), o valor do 

ressarcimento chegou a R$ 673,66 milhões. O volume de 

recursos ressarcidos ao SUS cresceu devido à 

intensificação da cobrança realizada pela ANS. O resultado 

deve-se ao constante aprimoramento dos processos de 

gestão e à contratação de novos servidores para agilizar o 

ressarcimento. Além disso, houve a priorização da 

inscrição das operadoras inadimplentes em dívida ativa e a 

determinação para que as operadoras incluam em seus 

balanços a dívida com o ressarcimento, com garantias e 

provisões para as dívidas atuais e futuras. São formas de 

induzir ao pagamento efetivo pelas empresas. – 

Número do Cartão Nacional do SUS 

Outras medidas estão sendo lançadas pelo Ministério da 

Saúde e ANS com o objetivo de fortalecer a integração da 

saúde pública e suplementar. Uma das novidades é a 

utilização do aplicativo Cadsus Stand Alone, do 

Datasus/MS, que irá agilizar o processo de emissão de 

números do Cartão Nacional de Saúde (CNS) aos 

consumidores de planos de saúde. O aplicativo estará 

disponível a partir de janeiro de 2015, e as operadoras terão 

o prazo de seis meses para informar ao beneficiário o 

número do Cartão Nacional de Saúde. A ferramenta 

permite que as operadoras executem em lote a busca e 

emissão de números do cartão para seus beneficiários. A 

medida ainda ajudará a construir uma base nacional de 

informações, aprimorando a gestão da assistência à saúde 

no país.

Sistema eletrônico 

A partir de 6 janeiro de 2015, todos os pedidos de 

impugnação e recurso encaminhados pelas operadoras à 

ANS nos processos de ressarcimento ao SUS deverão 

 

JANEIRO, 2015
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ocorrer exclusivamente por meio eletrônico. Para isso, a 

ANS lançou o PERSUS – Protocolo Eletrônico do 

Ressarcimento ao SUS. O sistema online garantirá mais 

agilidade, controle do processo e redução de custos.

Identificação padronizada e Comprova 

As operadoras também serão obrigadas, a partir de 2015, a 

disponibilizar aos consumidores um conjunto padronizado 

de informações sobre o plano. A ação visa qualificar a 

identificação dos beneficiários e facilitar a comunicação 

entre a ANS, operadoras e consumidores. Todos os 

consumidores de planos de saúde podem consultar os 

dados cadastrais informados pela operadora através do 

portal da ANS. No Espaço do Consumidor, no portal da 

ANS, o sistema Comprova – Comprovante de Dados 

Cadastrais, permitirá aos consumidores consultar e alterar 

os seus dados. Dessa forma, os usuários terão mais controle 

das informações e facilidade ao buscar atendimento pela 

ANS. A diretora de Desenvolvimento Setorial da ANS, 

Martha Oliveira, destacou que as medidas permitem 

organizar melhor o setor e aprimorar o processo 

regulatório. “Esse conjunto de medidas traz diversas 

melhorias ao processo de trabalho da Agência e representa

a integração real entre a saúde pública e a Saúde 

Suplementar. Do ponto de vista do usuário, as ações 

regulatórias são um instrumento para que se cumpram os 

contratos firmados com as operadoras, e o uso do Cartão 

Nacional de Saúde e mais acesso à informação são ganhos 

imediatos”, afirmou. - 

Sobre o ressarcimento 

O ressarcimento ocorre quando os consumidores dos 

planos de saúde são atendidos na rede pública. Os 

pagamentos efetuados para a agência reguladora são 

repassados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aplicados 

em ações e programas estratégicos do Ministério da Saúde. 

Para que isso seja feito, a ANS identifica o paciente 

atendido pelo sistema público e cruza as informações desse 

paciente com o banco de dados da agência reguladora, cujo 

cadastro de usuários é abastecido pelos planos de saúde. A 

partir da identificação de um usuário com plano de saúde 

que tenha sido atendido no SUS, a ANS notifica a 

operadora sobre os recursos que devem ser ressarcidos e 

cobra a devolução.

Fonte: Site ANS

 



JURISPRUDÊNCIA

* Nota: Os julgados abaixo sofreram edições de conteúdo no intuito de enfatizar pontos relevantes e preservar a identidade das partes. 

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº24, DE 25 DE 

SETEMBRO DE 2013 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 

EMENTA: PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE E ODONTOLÓGICA. MODALIDADE PREÇO 

P R É - F I X A D O .  M O D A L I D A D E  C U S T O 

O P E R A C I O N A L .  R E T E N Ç Ã O  N A F O N T E . 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. 

Não cabe a retenção na fonte da Contribuição para o 

PIS/Pasep nos termos do art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003, 

nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas 

contratantes a cooperativas de trabalho médico, ou às 

demais pessoas jurídicas operadoras de plano privado de 

assistência à saúde, nos contratos de plano privado de 

assistência à saúde se o preço do contrato for pré-

determinado, onde a contratante paga determinado valor 

independentemente dos serviços efetivamente prestados, 

tendo em vista que não há vinculação entre o desembolso 

financeiro e os serviços executados. Cabe a retenção 

na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep de que 

trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003, nos 

pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas à 

cooperativas de trabalho médico, ou às demais 

pessoas jurídicas operadoras de plano privado de 

assistência à saúde, nos contratos de plano privado de 

assistência à saúde, na modalidade de custo operacional, ou 

seja, quando a contratante repassa à operadora do plano o 

valor total das despesas assistenciais, isto é, paga 

exatamente pelos serviços médicos efetivamente 

prestados.

  

DISPOSITIVOS LEGAIS: Arts. 647, do Decreto nº 3.000, 

de 1999 (RIR/99); arts. 30 da Lei nº 10.833; arts. 1º, § 2º, 

inciso IV, da IN SRF nº 459, de 2004; Parecer Normativo 

CST nº 38 de 01.11.1980 e Parecer Normativo CST nº 8, de 

17/04/1986. (Publicada no DOU de 30/06/2014, seção 1, 

pág. 57) 
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SIMPLES NACIONAL x LUCRO PRESUMIDO

As micro e pequenas empresas têm até o dia 30 de janeiro 

para aderir ao Simples Nacional. O deferimento da adesão 

retroagirá a 01.01.2015. A notícia, este ano, é em especial 

atraente aos profissionais da área de saúde, considerando 

que a recente Lei Complementar nº 147/2014 lhes deu 

acesso ao regime simplificado de tributação. Ou seja, a 

partir de 2015, micro e pequenas empresas que prestem 

serviços de medicina, inclusive laboratorial e enfermagem; 

medicina veterinária; odontologia; psicologia; psicanálise; 

t e rap ia  ocupac iona l ;  acupun tu ra ;  podo log ia ; 

fonoaudiologia; nutrição; vacinação e bancos de leite; 

poderão optar pelo Simples. Para empresas novas, a opção 

dá-se nos primeiros 30 dias de atividade.

O Simples Nacional facilita a abertura e encerramento de 

determinadas empresas, bem como a forma de tributação e 

arrecadação respectivas. Uma das grandes vantagens de 

adesão ao regime é facilitar o aspecto prático na vida do 

empresário, que passa a recolher uma única guia de tributos 

ao mês, reunindo débitos federais, estaduais e municipais. 

O regime ainda dispensa diversas formalidades contábeis 

(há obrigação basicamente de se apresentar uma única 

declaração ao fisco), fatores que reduzem o custo 

operacional das atividades. São requisitos básicos de  

adesão: enquadramento no conceito de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, atividade exercida não vedada 

ao Simples e receita bruta anual não superior a R$ 3,6 

milhões.

Antes de aderir ao Simples, no entanto, é preciso analisar 

concretamente os custos e particularidades de cada 

empresa. A tributarista Carolina Mizuta destaca que há 

alguns casos, especialmente de micro e pequenas empresas 

que prestam serviços na área médica, em que a opção pelo 

lucro presumido ainda é mais benéfica, acarretando menor 

carga tributária. “É preciso elaborar o cálculo com os 

dados concretos da empresa. Em regra, a opção pelo 

Simples é interessante para aqueles com folha de 

pagamento alta em relação à receita bruta.” – observa a 

advogada.

A tabela a que estão sujeitas as micro e pequenas empresas 

da área de saúde, no Simples, possui alíquota que varia de 

16,93% a 22,45%. Quanto maior a receita bruta anual, 

maior a alíquota. . Apenas os fisioterapeutas têm alíquotas 

menores. Ou seja, o empresário médico recolherá de 

16,93% a 22,45%, de forma unificada, os seguinte tributos: 

ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, ICMS e ISS,
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e contribuição previdenciária a cargo do empregador. No 

lucro presumido, esses tributos, somam em torno de 16,5 % 

a 18,5%, sem incluir a contribuição previdenciária. 

Uma empresa com faturamento mensal de R$ 61mil, limite anual de R$ 732mil. Sua atividade hipotética é 
sujeita à alíquota de 5% de ISS Municipal, sendo sua folha mensal de R$ 1.488,00 a título de pro labore e R$ 
5.000,00 de salários:

Lucro Presumido:

Alíquota do simples: 19,04%

Neste exemplo o total de tributos pagos é 

praticamente igual, não há economia direta, sendo 

vantajoso o Simples porque é menos burocrático, 

acarretando menos custos operacionais.

Vejam-se os seguintes exemplos, com cálculos 

aproximados:
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EXEMPLO 1

PIS 0,65 %

ISS 5,00 %

IRPJ 4,80 %

TOTAL 19,05 %

COFINS 3,00 %

CPP 2,72 %

CSLL 2,88 %

JANEIRO, 2015



A mesma empresa, mas com uma folha maior, ou seja, com faturamento mensal de R$ 61mil, limite anual 
de R$ 732mil. Sua atividade hipotética é sujeita à alíquota de 5% de ISS Municipal, sendo sua folha mensal 
de R$ 4.464,00 a título de pro labore e R$ 15.000,00 de salários:

A mesma empresa, mas sem empregados, sendo que os sócios não recebem pro labore, mas apenas 
distribuição de lucros, com faturamento mensal de R$ 61mil, limite anual de R$ 732mil. Sua atividade 
hipotética é sujeita à alíquota de 5% de ISS Municipal:

Lucro Presumido:

Lucro Presumido:

Alíquota do simples: 19,04%

Neste exemplo o total de tributos pagos é bem 

inferior se adotado o regime do Simples - diferença 

R$ 3.318,00 a menos por mês, economia direta de 

R$ 39.816,00 ao ano - aproximadamente.

Alíquota do simples: 19,04%

Neste exemplo o total de tributos pagos é bem 

inferior se adotado o Lucro Presumido - diferença

R$ 1.653,10 a menos por mês, economia direta de 

R$ 19.837,20 ao ano - aproximadamente.

EXEMPLO 2

EXEMPLO 3

PIS

PIS

0,65 %

0,65 %

ISS

ISS

5,00 %

5,00 %

IRPJ

IRPJ

4,80 %

4,80 %

TOTAL

TOTAL

24,48 %

16,33 %

COFINS

COFINS

3,00 %

3,00 %

CPP 8,15 %

CSLL

CSLL

2,88 %

2,88 %
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NOTAS ESPECIAIS

Nova norma da Receita Federal obriga que médicos 

profissionais liberais informem, no programa do 

Recolhimento Mensal Obrigatório (o carnê leão), o CPF de 

cada um de seus clientes. A determinação consta na 

Instrução Normativa SRF nº 1.531, de 19 de dezembro de 

2014.

A medida, em vigor desde 1º de janeiro, tem como objetivo 

diminuir o número de contribuintes, pessoas físicas, presos 

na malha fina. A proposta do Fisco Federal é cruzar os 

dados das declarações de IR das pessoas físicas (pacientes 

que pagam honorários), com as informações mensalmente

Desde 1º de janeiro estarão sujeitos a sanções os 

estabelecimentos que não discriminarem na nota fiscal ou 

em local visível os tributos que incidem sobre o preço de

fornecidas pelos médicos no carnê-leão. Considerando-se 

que até o final de 2014 os médicos não eram obrigados a 

informar mensalmente o CPF dos pacientes que lhe 

pagaram honorários, recomenda-se atenção e cuidado na 

obtenção das informações (CPF do paciente), assim como 

no seu fornecimento à Receita Federal. 

A nova regra é válida apenas para os que utilizarem o 

programa do carnê-leão. Nos demais casos, as informações 

deverão continuar constando na declaração anual de IR do 

médico.

 

seus produtos ou serviços. A informação deveria ser 

obrigatória desde junho de 2013, mas exigência acabou 

sendo prorrogada até 31.12.2014.

CARNÊ-LEÃO DE 2015 TEM NOVAS REGRAS PARA MÉDICOS 

LEI DA NOTA FISCAL 
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