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APRESENTAÇÃO

Silvio Felipe Guidi

Coordenador do Departamento de Direito Médico

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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Caderno de Direito Médico

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 - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - CIRURGIA DENOMINADA 

COLECISTECTOMIA ABERTA COM EXPLORAÇÃO 

CIRÚRGICA DAS VIAS BILARES - COLOCAÇÃO DE 

DRENO DE KEHR VISANDO A DRENAGEM DA BILE 

- FECHAMENTO E RETIRADA NO TEMPO E NAS 

CIRCUNSTÂNCIAS RECOMENDADOS PELA 

LITERATURA MÉDICA - EXTRAVASAMENTO DA 

BILE PARA A CAVIDADE ABDOMINAL LOGO 

APÓS A RETIRADA DO DRENO - FATO NÃO 

ATRIBUÍVEL À CONDUTA DO PROFISSIONAL, 

Q U E  D I A G N O S T I C O U  D E  I M E D I AT O  A 

INTERCORRÊNCIA, ENCAMINHOU A PACIENTE 

PRONTAMENTE PARA O HOSPITAL, SENDO 

REALIZADA NOVA CIRURGIA NO DIA SEGUINTE - 

ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em 

cerceamento de defesa, quando os elementos probatórios 

carreados aos autos são suficientes para formar 

o convencimento do Julgador, não se olvidando 

que nos termos do artigo 400, inciso II, do Código de

Processo Civil, o Juiz deve indeferir a prova oral sobre 

fatos que só por exame pericial puderem ser provados, 

como no caso. 2 - Nos termos do artigo 14, § 4º, do Código 

de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico é 

subjetiva. A par disso, a natureza da obrigação é de meio, 

devendo o profissional utilizar todos os conhecimentos e 

esforços possíveis, de maneira diligente, a fim de obter o 

resultado desejado. Assim, mesmo que não alcance o 

objetivo, terá se desincumbido da prestação, em virtude do 

atendimento dispensado ao paciente. Restando 

demonstrado que o médico requerido efetuou todos 

procedimentos pré, peri e pós operatórios indicados para o 

caso, notadamente o momento e as circunstâncias do 

fechamento e retirada do dreno, e ainda, que o profissional 

prontamente diagnosticou o extravasamento de bile 

quando da retirada do dreno, encaminhando a paciente para 

o Hospital, onde foi atendida e medicada, sendo a segunda 

cirurgia realizada no dia seguinte, não se vislumbra 

qualquer conduta culposa do demandado, inexistindo o 

dever de indenizar. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1212818-8 - 

Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de 

Maringá -  Rel.: Luiz Lopes - Unânime -  - J. 27.11.2014).
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ORIENTAÇÃO OBJETIVA

GERENCIAMENTO DE RISCO POR MEIO DE POLÍTICAS DE 
RELACIONAMENTO COM PACIENTES

Não resta dúvida de que a relação com pacientes e os 

respectivos familiares é o item mais importante na atuação 

jurídico-preventiva do risco médico-hospitalar. Estar 

atento às reclamações, pedidos e posturas do paciente são 

ações fundamentais para evitar o desgaste da relação e 

diminuir a chance de uma demanda judicial cujo objeto 

seja a pura e simples reclamação do cliente.

Mostra-se muito importante que os agentes que atuam na 

instituição de saúde saibam (por meio de mecanismos 

previamente instituídos) quais são aqueles pacientes que, 

por diversas razões (grau mais elevado de exigência, 

comportamento agressivo, grau de belicosidade etc.), 

podem transformar meros descontentamentos em ações 

judiciais. Esses pacientes podem ser considerados como 

pacientes de risco.

Daí a importância de se institucionalizar as práticas de bom 

relacionamento. É fundamental a existência de regras 

específicas para identificação e tratamento dos pacientes 

considerados como de risco. O médico e os demais 

agentes de saúde devem saber a  quem avisar 

quando identificam um paciente de risco.

No caso de uma alta administrativa, por exemplo, já deve 

estar pré-estabelecido em normas internas a colheita de 

testemunho daqueles que podem atestar a inviabilidade e a 

falta de colaboração do paciente com o tratamento ao qual 

estava submetido. Nos casos de fuga do paciente, devem 

existir sistemas que permitam o envio desse fato à 

Diretoria do hospital e ao departamento jurídico.

Também há de existir no ente hospitalar um canal aberto de 

comunicação entre pacientes, familiares e o hospital. As 

queixas, reclamações e sugestões necessitam chegar a 

conhecimento dos agentes de saúde capazes de resolvê-las 

ou ao menos minimizá-las.

A atuação preventiva pode resolver um assunto que 

potencialmente chegaria ao Poder Judiciário. A resolução 

pacífica de conflito através da conciliação extrajudicial, 

por exemplo, pode diminuir os gastos com indenizações, 

evitando aqueles custos correlatos ao processo judicial 

(honorários advocatícios e periciais, por exemplo).

D
ir

ei
to

 M
éd

ic
o

MARÇO, 2015





NOTÍCIAS

A sociedade já pode acessar informações completas sobre os atos normativos publicados pela Anvisa desde a 
sua criação. A Agência apresentou nesta quinta-feira um banco de informações sobre os regulamentos 
normativos editados em 16 anos de história. A ferramenta é um guia fundamental para qualquer interessado em 
pesquisar ou consultar a regulação sanitária no nível federal. A iniciativa faz parte do trabalho da Anvisa para 
garantir a divulgação da legislação sanitária de forma fácil, rápida e eficaz.

Para consultar os regulamentos, visite a página de Legislação Sanitária no portal da Anvisa. Caso sejam 
identificadas necessidades de ajustes, inclusões ou exclusões, bata entrar em contato pelo e-mail: 
coges.legis@anvisa.gov.br.

Esta iniciativa faz parte do rol de ações da Anvisa voltadas ao aprimoramento do seu estoque regulatório, 
promovendo medidas de simplificação, desburocratização e melhoria do acesso aos atos normativos. Em breve 
os regulamentos serão disponibilizados em uma página reformulada, de forma interativa, permitindo a 
realização de buscas personalizadas pelos usuários.

Fonte: Site ANVISA

(http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-+noticias+anos/2015/anvisa+divulga+acesso+a+legislacao+sanitaria)
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ANVISA DIVULGA ACESSO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
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* Nota: Os julgados abaixo sofreram edições de conteúdo no intuito de enfatizar pontos relevantes e preservar a identidade das partes. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL NÃO 

C O N V E N I A D O .  R E E M B O L S O  A P E N A S 

PA R C I A L .  P R E V I S Ã O  C O N T R AT U A L . 

I N E X I S T Ê N C I A  D E  H I P Ó T E S E  D E 

EXCEPCIONALIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o 

reembolso das despesas efetuadas pela internação em 

hospital não conveniado é admitido apenas em casos 

especiais ( inexistência de estabelecimento 

credenciado no local, recusa do hospital conveniado 

em receber o paciente, urgência da internação).

2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese 

de excepcionalidade. O Tribunal de origem, mediante 

análise do contexto fático-probatório dos autos, 

notadamente interpretação do contrato juntado,  

asseverou inexistir obscuridade ou falta de clareza na 

previsão de cláusula limitativa de reembolso para 

atendimento fora da rede credenciada.

3. Nestas circunstâncias, a reversão do julgado 

afigura-se inviável para esta eg. Corte de Justiça, 

tendo em vista a necessidade de interpretação de 

cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-

probatório dos autos, providência, todavia, incabível, 

a atrair a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 581.911/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO,  QUARTA TURMA, ju lgado em 

03/02/2015, DJe 18/02/2015)
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A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS AJUSTADOS 
ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E PRESTADORES 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE À LUZ DA LEI Nº 13.003/2014

Desde a assunção da missão de prestar serviços de 

saúde aos seus empregados (ativos e inativos), as 

empresas operadoras de planos de saúde (OPS) 

passaram a ter de respeitar, para além dos seus 

regramentos contratuais próprios, as normas que 

regem a prestação de serviços suplementares de saúde 

(PSS), com destaque para a LPS (Lei geral de planos 

de saúde nº 9.656/98).

Até pouco tempo atrás, entretanto, nunca constaram 

na LPS normas específicas sobre a formatação e o 

conteúdo da relação contratual entre operadores e 

prestadores de serviços de saúde, fato que sempre 

norteou as OPS a seguir essencialmente as normas 

gerais de contratos (C. Civil etc.). Paralelamente, a 

ANS passou a editar normas para propor disciplinas 

para as relações contratuais que estivessem sob seu

dever de regulação (ainda que a legalidade e 

cons t i tuc iona l idade  dessa  a tuação  se j am 

questionáveis). É o exemplo da RN 54/2003.

Mas, em dezembro de 2014, passou a viger a Lei nº 

13.003/2014, pela qual foram alterados os artigos 17 e 

18 da LPS. Os artigos alterados, já em sua redação 

original, tratam da relação das OPS com os PSS 

(profissionais da saúde, clínicas, laboratórios etc.). O 

regramento legal, no entanto, mostrava-se bastante 

vago, em especial se comparado com as modificações 

introduzidas pela Lei nº 13.003/2014.

A partir da vigência da norma modificadora, as regras 

para contratação de prestadores de serviços de saúde 

ganharam especificidade, não só pelo conteúdo da Lei 

nº 13.003/2014, mas também em razão do teor das
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RNs 363, 364 e 365, que cuidaram de regulamentar os 

novos dispositivos legais.

Não olvidando a possibilidade de debate judicial 

quanto à legalidade e constitucionalidade da nova 

normatização introduzida pela Lei nº 13.003/2014, 

bem como pelas respectivas normas infralegais 

regulamentares, passa-se abaixo a listas as 

providências necessárias para adaptação dos atuais 

contratos ajustados entre OPS e PSS:

a) Na eventualidade de existirem contratos 

verbais, deverá haver formalização da avença;

b) Inserir prazo mínimo de 30 (trinta) dias para 

interrupção do serviço, na hipótese de rescisão 

contratual;

c) Inserir obrigação para que o PSS notifique 

pessoalmente os pacientes que se encontrarem em 

tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório e os 

que necessitarem de atenção especial, assim como o 

profissional responsável pela atenção a esses 

pacientes;

d) Definir de forma expressa o objeto contratual, 

descrevendo todos os serviços prestados de acordo 

com a  Terminologia  Unificada  Em Saúde 

Suplementar (TUSS) e o regime de tratamento;

e) Defini r  expressamente  o  reg ime  de 

faturamento, glosas e auditoria;

f) Nas hipóteses de inexistir, inserir cláusula de 

reajuste anual do preço do serviço executado 

(excetuando-se órteses, próteses e demais materiais), 

podendo ser eleito índice ou adotar-se a livre 

negociação;

g) Na hipótese de existir, confirmar se a cláusula 

de reajuste atende aos seguintes requisitos 

normativos: anualidade; definição negociada de 

índice ou adoção de índice; prazo para negociação do 

índice até os primeiros noventa dias do ano calendário 

(quando couber); aplicação do índice da ANS, na 

hipótese de insucesso na negociação;

h) Definir expressamente quais as hipóteses de 

execução dos serviços que dependeram de 

autorização prévia da OPS, definindo-se rotinas e 

prazos para emissão da autorização;

i) Prever expressamente as sanções nas 

hipóteses de inadimplemento contratual;

j) Eleger o foro judicial da sede do PSS para 

dirimir conflitos derivados do contrato.
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NOTÍCIAS

Agência aumentou arrecadação em 82% em 2014 em relação a 2013

A respeito da matéria “ANS não cobra planos por atendimentos feitos no SUS”, publicada pelo jornal Folha de 

S.Paulo em 8.02.2015, a Agência Nacional de Saúde Suplementar esclarece:

O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde é cobrado pela ANS e o volume arrecadado aumentou 82% 

em 2014 em relação a 2013. Só no ano passado, foram ressarcidos R$ 335,74 MILHÕES. Nos últimos quatro 

anos, (2011 a novembro de 2014), o valor do ressarcimento chegou a R$ 673,66 MILHÕES.
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NOTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 
SOBRE RESSARCIMENTO AO SUS  

Publicado em: 09/02/2015
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RECEITAS REALIZADAS 2000 A 2014 - Valor (R$ milhões) - (receitas totais arrecadadas no período)

Fonte ANS, 11/2014

* Até novembro



Dos valores não pagos pelas operadoras, R$ 189,64 MILHÕES foram encaminhados para inscrição em 

dívida ativa de janeiro a novembro de 2014 e mais R$ 510,71 MILHÕES foram encaminhados no período 

2011 a novembro de 2014.

A partir deste ano, terá início a cobrança das Autorizações para Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), 

da mesma forma que são cobradas as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). É importante ressaltar, 

ainda, que a ANS está cumprindo RIGOROSAMENTE todas as recomendações do Tribunal de Contas 

da União (TCU).

FONTE: ANS

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/integracao-com-o-sus/2755-nota-da-agencia-nacional-de-saude-suplementar-sobre-ressarcimento-ao-sus

.
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JURISPRUDÊNCIA

* Nota: Os julgados abaixo sofreram edições de conteúdo no intuito de enfatizar pontos relevantes e preservar a identidade das partes. 
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 648.212 - 

MG (2015/0001506-2) RELATORA: MINISTRA 

ASSUSETE MAGALHÃES
DECISÃO

Cuida-se de Agravo, interposto pelo Município de 

Belo Horizonte, inconformado com a decisão que 

negou seguimento ao Recurso Especial contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais e assim ementado:
"Reexame necessário - ação declaratória - tributário - 

ISSQN – rol de serviços tributáveis - operadora de 

plano de saúde - base de cálculo - aplicação sobre o 

valor bruto - intermediação de serviços - repasse de 

valores a credenciados prestadores de serviços - 

necessidade de dedução - caracterização de 

bitributação – sentença confirmada.

A operadora de plano de saúde presta o serviço de 

intermediação entre a rede de hospitais, clínicas e 

profissionais de saúde e o segurado contratante,

motivo pelo qual a base de cálculo do ISS deve ser 

somente aquele serviço prestado por elas depois de 

descontado o repasse aos efetivos prestadores dos 

serviços finais."

Nas razões do Recurso Especial, o ora agravante 

aponta afronta ao art. 7º da Lei Complementar 

116/2003, bem como aos itens 4.01 a 4.23 da lista 

anexa à referida lei, ao fundamento de que a base de 

cálculo do ISSQN na prestação de serviços de plano 

de saúde deve corresponder ao valor integral da 

mensalidade paga pelo cliente, sem deduções de 

eventuais pagamentos da rede credenciada.

É o relatório.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de 

que, nos serviços de plano de saúde, a base de cálculo 

do ISS é o valor líquido recebido, ou seja, o valor 

bruto pago pelo associado deduzidos os pagamentos 

efetuados aos profissionais credenciados, pois, em 

relação aos serviços prestados por esses profissionais,
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há a incidência do tributo, de modo que a nova 

incidência sobre o valor destinado a remunerar tais 

serviços caracteriza-se como dupla incidência do ISS 

sobre o preço pago por um mesmo serviço.  Assim, o 

valor repassado aos profissionais credenciados deve 

ser excluído da base de cálculo do tributo devido pela 

sociedade gestora. Nesse sentido, colhem-se estes 

precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ISS. PLANO DE SAÚDE. BASE DE 

C Á L C U L O .  D E D U Ç Ã O  D O S  VA L O R E S 

R E PA S S A D O S  A O S  P R O F I S S I O N A I S 

CREDENCIADOS. PROSSEGUIMENTO DA 

E X E C U Ç Ã O  P E L O S  V A L O R E S 

R E M A N E S C E N T E S .  F A L T A  D E 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. "No que se refere à base de cálculo, mostra-se 

ilegítima a incidência do ISS sobre o total das 

mensalidades pagas pelo titular do plano de saúde à 

empresa gestora, pois, em relação aos serviços 

prestados pelos profissionais credenciados, há a 

incidência do tributo, de modo que a nova incidência 

sobre o valor destinado a remunerar tais serviços 

caracteriza-se como dupla incidência de um mesmo 

tributo sobre uma mesma base imponível. Por tal 

razão, o valor repassado aos profissionais 

credenciados deve ser excluído da base de cálculo do 

tributo devido pela empresa gestora" (REsp 

783.022/MG,Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira 

Turma,  DJe 16/03/2009). No mesmo sentido: REsp 

1.237.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

S e g u n d a  Tu r m a ,  D J e  2 4 / 1 0 / 2 0 11 ;  R e s p

1.137.234/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 13/09/2011; AgRg no 

Ag 1.288.850/ES, Rel .  Ministro Hamilton 

Carvalhido, Primeira Turma, DJe  06/12/2010.

2. A tese de que a execução fiscal poderia prosseguir 

pelo valor remanescente, fundada na alegação de que 

o decote na base de cálculo depende de meros cálculos 

aritméticos, não foi apreciada pelo Tribunal de 

origem, carecendo o recurso especial, nesse 

particular, do requisito do prequestionamento, nos 

termos da Súmula 211/STJ.

3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 

2 1 8 . 1 6 1 / M G ,  R e l .  M i n i s t r o  B E N E D I TO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 26/08/2013).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. 

PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA.BASE DE 

CÁLCULO. DESCONTOS.

1. Discute-se a validade da cobrança do ISS sobre 

planos de saúde e sua base de cálculo.

2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem 

consignou expressamente que "os Planos de Saúde 

foram incluídos na Lista de Serviços tributáveis pelo 

ISSQN, assim permanecendo na lista anexa à Lei 

Complementar n° 116/03, o que tornou possível aos 

municípios exercitar sua competência tributária e
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exigir o imposto nos termos do art. 156, III da CF" (fls. 

297-298 - grifei).

4. No caso em análise não existe, a rigor, discussão 

quanto à legislação federal, que prevê a exação nos 

itens 4.22 e 4.23 da Lista Anexa à LC 116/2003 (isso 

jamais é negado pela contribuinte).

A pretensão principal da recorrente, na presente 

demanda, implica infirmar a análise feita pelo TJ no 

tocante ao conceito de serviço fixado pelo art. 156, III, 

da CF e declarar inconstitucionais os dispositivos da 

lei complementar federal, o que é inviável em Recurso 

Especial.

5. Ainda que impossível acolher integralmente o 

pedido principal da contribuinte (não incidência do 

ISS sobre planos de saúde), é preciso reconhecer 

parcialmente o seu pleito, no que se refere à base de 

cálculo da exação.

6. A Segunda Turma ratificou jurisprudência de que a 

base de cálculo do ISS sobre planos de saúde é o preço 

pago pelos consumidores, diminuído dos repasses 

feitos pela contribuinte aos demais prestadores de 

serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, 

médicos etc.). Com ressalva de meu entendimento, 

passo a acompanhar esses precedentes.

7. A empresa pretende afastar totalmente a tributação, 

pelo argumento de que a base de cálculo reconhecida 

pelo TJ-SP (preço pago pelo consumidor, sem 

abatimento) é incorreta. O pedido deve ser  

parcialmente provido, pois, embora devida a 

cobrança, o cálculo deve ser feito sobre base menor.

8. Não se trata de decisão extra petita, como aventado 

pelo Município, mas de deferimento, em parte, do 

pedido.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, parcialmente provido" (REsp 1237312/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 24/10/2011).

"RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. 

EMPRESA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE. 

B A S E  D E  C Á L C U L O  D O  T R I B U T O .  

MENSALIDADE PAGA PELOS ASSOCIADOS 

EXCLUÍDAS AS QUANTIAS REPASSADAS AOS 

TERCEIROS CREDENCIADOS, PRESTADORES 

DO ATENDIMENTO MÉDICO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido 

de que, nos serviços de plano de saúde, a base de 

cálculo do ISS é o valor líquido recebido, ou seja, o 

valor bruto pago pelo associado deduzidos os 

pagamentos efetuados aos profissionais credenciados, 

pois, em relação aos serviços prestados por esses 

profissionais, há a incidência do tributo, de modo que 

a nova incidência sobre o valor destinado a remunerar 

tais serviços caracteriza-se como dupla incidência do 

ISS sobre o preço pago por um mesmo serviço.  

Assim, o valor repassado aos profissionais 

credenciados deve ser excluído da base de cálculo do 

tributo devido pela empresa gestora. Precedentes:



AgRg no Ag 1.288.850/ES, 1ª Turma Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, DJe 6.12.2010; REsp 

783.022/MG, 1ª Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, 

DJe 16.3.2009; REsp 1.041.127/RS, 1ª Turma, Rel. 

Min. Luiz Fux, DJe 17.12.2008; EDcl no REsp 

227.293/RJ, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Ministro 

Francisco Falcão, DJ de 19.9.2005.

2. Recurso especial não provido" (REsp 1137234/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 

13/09/2011).

Diante do exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, II, a, 

do CPC, conheço do Agravo para lhe negar 

provimento.

I.

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2015.

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

Relatora
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A aposentadoria por invalidez é um benefício de prestação continuada e é regida pela Lei nº 8.213/91, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.048/99. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e sem condições de se submeter a 

programa de reabilitação profissional que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Logo, enquanto durar a incapacidade para o trabalho, o empregado terá direito ao recebimento das prestações 

relativas ao benefício.

Na forma do artigo 475 da CLT, “O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato 

de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício”. É 

importante salientar que essa aposentadoria não é definitiva (mesmo quando o afastamento dure por mais de 05 

anos – ao contrário do que se entendia anteriormente, conforme a redação da Súmula nº 160 do Tribunal 

Superior do Trabalho). Isso porque “Recuperando o empregado a capacidade para o trabalho e sendo a 

aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria” 

(redação do § 1º do artigo 475 da CLT).

A aposentadoria por invalidez é causa, assim, de suspensão do contrato de trabalho, período em que as 

principais obrigações decorrentes do contrato não são exigíveis, especialmente a prestação de trabalho e o 

pagamento de salário. 

Todavia, há decisões entendendo que a suspensão do contrato não impede que algumas obrigações decorrentes 

do vínculo de emprego, e não da prestação dos serviços, continuem em vigor, como ocorre com o plano de
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saúde oferecido pela empregadora, benefício que adere ao contrato de trabalho por ser uma condição mais 

benéfica do que o mínimo assegurado em Lei (artigo 468 da CLT).

Para alguns magistrados, “A sua manutenção durante o período de incapacidade laboral é ainda mais 

fundamental e imprescindível, pois não faria sentido mantê-lo como cláusula contratual vigente no período de 

capacidade para o trabalho e quando o trabalhador mais necessita considerá-lo como cláusula suspensa e não 

exigível” (Tribunal Regional do Trabalho da 09ª Região, 2ª Turma, 20251-2013-088-09-00-3, Relatora 

Desembargadora MARLENE TERESINHA FUVERKI SUGUIMATSU, DEJT em 10-12-2014). 

Continuando, para aqueles julgadores, o sentido da disponibilização de um plano de saúde é justamente 

propiciar ao empregado o conforto do atendimento médico diferenciado, com maior cobertura e com pronto 

cuidado, o que se torna necessário exatamente nos períodos de incapacidade do trabalhador. Essa cláusula 

obrigacional, assim, encontra seu momento de concretização na convalescença e no período de incapacidade 

laboral. 

Finalizando, considerar que, justamente nesse momento, o empregador está desobrigado de cumprir a 

obrigação do plano de saúde significaria permitir raciocínio jurídico distorcido e ofensivo ao artigo 7º, caput, da 

CF/88. É importante ressaltar, todavia, que há decisões da Justiça do Trabalho entendendo pela inexistência do 

direito, ao trabalhador aposentado por invalidez, de usufruir do plano de saúde empresarial, sob a alegação de 

que a aposentadoria por invalidez suspende o contrato de trabalho (e, por isso, as obrigações patronais também 

estariam suspensas).
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