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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. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. 

PROFISSIONAL SEM VÍNCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

HOSPITALAR.

1. De acordo com assente jurisprudência desta Corte, "restando inequívoco o fato de que o médico a quem se imputa o erro 

profissional não possuía vínculo com o hospital onde realizado o procedimento cirúrgico, não se pode atribuir a este a 

legitimidade para responder à demanda indenizatória" (REsp 908.359/SC, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. João 

Otávio de Noronha, DJe 17/12/2008).

2. No caso, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que "as dependências do nasocômio foram utilizadas como 

hotelaria hospitalar, sem vínculo de qualquer ordem com o profissional médico responsável pela intervenção cirúrgica" 

(e-STJ fl. 564), sendo, portanto, impossível o reconhecimento da legitimidade passiva da sociedade empresária 

hospitalar.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1474047/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/12/2014, DJe 17/12/2014)
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ORIENTAÇÃO OBJETIVA

A REVELAÇÃO DO DIAGNÓSTICO, DO PROGNÓSTICO E DOS RISCOS 
DO TRATAMENTO AO PACIENTE: É POSSÍVEL OCULTÁ-LOS? 

Muito já se disse a respeito do dever dos profissionais 

médicos em explicar ao paciente as características da 

enfermidade que o acometem e buscar concordância sobre 

as alternativas terapêuticas que podem ser utilizadas em 

favor da sua saúde. Essa obrigação consta explicitamente 

dos artigos 46 e 59 do Código de Ética Médica (CEM).

Ocorre que ambos os artigos apresentam exceções a tal 

dever, merecendo destaque a hipótese de a comunicação 

direta provocar dano ao paciente. É, exemplificadamente, 

o caso em que a ciência sobre o risco da cirurgia se 

transforma em vetor da ampliação das chances de 

complicações cirúrgicas.

A possibilidade de deixar de comunicar o prognóstico, o 

diagnóstico e os riscos do tratamento, por ser medida 

excepcional, exige a adoção de cuidados especiais. Um 

deles, previsto no próprio CEM, é a necessidade de

O fato de o paciente ter familiares que o acompanham, 
por exemplo, não os tornam automaticamente seus 
responsáveis legais 

comunicação do responsável legal. Ocorre que a 

responsabilidade legal sobre outra pessoa não pode ser 

presumida. O fato de o paciente ter familiares que 

o acompanham, por exemplo, não os tornam auto-

maticamente seus responsáveis legais. Os pais, por dicção 

legal, são responsáveis legais dos filhos menores. Mas as 

demais hipóteses de responsabilidade legal derivam de 

atos jurídicos formais, como a nomeação de tutela derivada 

do falecimento dos genitores (que exige a nomeação de 

tutor em testamento ou outro documento fidedigno), ou 

ainda pela interdição de pessoas capazes, pela via da 

curatela (derivada, por exemplo, de enfermidade ou 

deficiência mental que impeçam o discernimento para o 

exercício dos atos da vida civil). Esta atrai a necessidade de 

decretação judicial.

Assim, o profissional médico, antes de repassar 

informações sobre o tratamento do paciente a outras
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pessoas, deve se certificar que: (i) o paciente não pode receber tais informações, sob pena de ter sua saúde ainda mais 

prejudicada; (ii) ter a certeza, preferencialmente com base em documentos idôneos, que aqueles que receberão as 

informações relativas ao paciente, ou deverão concordar com as medidas terapêuticas, são, nos termos da lei, 

efetivamente os responsáveis legais. Tudo sob pena de infringir o dever de sigilo médico (art. 11 do CEM). Tais 

providências, ademais, devem ser documentadas, preferencialmente, em termo próprio (termo de consentimento 

informado, por exemplo).

Caderno de Direito Médico 7



NOTÍCIAS

“O judiciário está enveredando pelo sistema político e exarando decisões porque estamos em um país onde os dois outros 

poderes [Executivo e Legislativo] estão faltando com os seus compromissos constitucionais”, disse a ministra aposentada 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon, durante o V Congresso Brasileiro de Direito Médico, que acontece 

em Brasília nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). Ela foi responsável pela Conferência Magna “A judicialização da saúde 

– Novos Rumos”.

Segundo ela, que também é diretora da Escola Nacional da Magistratura (ENM) e professora de diversas universidades, o 

País tem mais de 500 mil ações referentes à saúde. Essas demandas são ligadas a internações em UTI, cirurgias 

emergenciais, fornecimento de próteses, medicamentos, tratamentos no exterior, aumento de mensalidade e restrições de 

planos de saúde, ação de indenização por lucros cessantes etc., porque o governo mostra-se incapaz de atende-las material 

e economicamente. “Está havendo um quadro de anomia total à política de saúde, com muita transformação da sociedade 

brasileira e pouca atualização do sistema de saúde”, observa.

Nesse quadro de desassistência, alertou a ministra, ainda há o problema das terceirizações na medicina, quando se 

“entrega a saúde à iniciativa privada monitorada pelo Estado, com diminuição do quadro de profissionais permanentes 

substituídos por contratados”. Segundo Eliana Calmon: “A terceirização era tolerável e agora com essa aprovação no 

Congresso teremos uma regra inclusive para a atividade-fim”, disse.
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Eliana Calmon também abordou o papel do Judiciário: “Nós, hoje, exigimos que o juiz esteja envolvido, que tenha o 

compromisso da efetividade, ou seja, o importante são as consequências que virão após a entrega da sentença. Hoje, o 

Judiciário é protagonista de um novo papel social relevante em relação aos conflitos que o País vive”, disse a ministra.

O V Congresso Brasileiro de Direito Médico prossegue nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8) com discussão de pontos 

como a judicialização da saúde, ortotanásia e eutanásia, diretivas antecipadas da vontade e uso medicinal do Canabidiol.

Nesta manhã, os participantes acompanham ainda o painel “Critérios para a quantificação da indenização em casos da 

teoria da perda de uma chance”, com o professor da UFSC, Rafael Peteffi da Silva. Acompanhe a transmissão ao vivo em 

http://portal.cfm.org.br/

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25497:2015-05-07-19-45-11&catid=3



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

P R O C E S S U A L  C I V I L .  A G R AV O  E M 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

C O N S U M I D O R .  P L A N O  D E  S A Ú D E . 

CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA 

DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. 

DISCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de plano de saúde, os valores cobrados a 

título de mensalidade devem guardar proporção com o 

aumento da demanda dos serviços prestados. 2. O 

aumento da idade do segurado implica a necessidade 

de maior assistência médica. Em razão disso, a Lei n. 

9.656/1998 assegurou a possibilidade de reajuste da 

mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da 

mudança de faixa etária do segurado. Essa norma não

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

veda a discriminação consistente na cobrança de valo-

res diferenciados em razão da idade. Discriminação 

traz em si uma conotação negativa, no sentido do in-

justo, e assim é que deve ser interpretada a vedação es-

tabelecida no referido estatuto. 3. Se o reajuste está 

previsto contratualmente e guarda proporção com a 

demanda, preenchidos os requisitos estabelecidos na 

Lei n. 9.656/1998, o aumento é legal. 4. Agravo provi-

do em parte para se dar provimento ao recurso es-

pecial. (STJ - AgRg no REsp: 1315668 SP 2012/

0059361-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 24/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015).
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REAJUSTE DA MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE POR 
IDADE NÃO É MEDIDA ABUSIVA

MAIO, 2015
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PRAZOS PRESCRICIONAIS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO 
PLANO DE SAÚDE

São muitas as dúvidas relacionadas aos prazos 

prescricionais nas ações envolvendo as operadoras de 

planos de saúde, especialmente em razão de a 

prescrição, a depender do objeto da demanda, será 

anual, trienal, quinquenal ou decenal.

A orientação jurisprudencial dominante revela que:

Aplica-se o prazo prescricional ânuo (artigo 206, §1º, 

I do CC) aos casos em que a pretensão verse sobre 

reembolso de despesas médicas (AgRg no AREsp 

84 .661/ R S ,  Rel .  Min is t ro  L U I S  F E L I P E 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/02/2014, DJe 06/03/2014).

Já nas ações que tenham como objeto a indenização 

decorrente da prática de ato ilícito (como por

exemplo, pedido de danos morais, cumulado como o 

ressarcimento de valores decorrentes da ausência 

indevida de cobertura), o prazo prescricional 

aplicável é o de três anos, previsto no artigo 206, §3º, 

V, CC (TJ-MG - AC: 10024077763266001 MG , 

Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 

03/04/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2013).

Por sua vez, o prazo quinquenal (art. 27 do CDC) é 

aplicável aos casos de reparação decorrentes de vício 

no produto ou no serviço (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 

1107248-1 - Foz do Iguaçu -  Rel.: José Sebastião 

Fagundes Cunha - Unânime -  - J. 08.05.2014). Ainda 

nesse mesmo sentido, já disse o TJPR que é 

inaplicável o prazo prescricional quinquenal previsto 

no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,

11



quando a pretensão não decorre de vício do produto ou do serviço, mas da negativa ao pagamento da 

indenização pleiteada pelos autores (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 728633-1 - Londrina -  Rel.: Nilson Mizuta - 

Unânime  - J. 01.12.2011).

Finalmente, aplica-se o prazo prescricional de dez anos para as ações que busquem declaração de abusividade 

de cláusula contratual (AgRg no AREsp 416.164/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014) ou ressarcimento decorrente de cobrança 

indevida REsp 1032952/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/03/2009, DJe 26/03/2009.

Parece certo que, diante das peculiaridades das ações envolvendo planos de saúde, a jurisprudência cuidou de 

especificar os prazos prescricionais aplicáveis aos diversos tipos de demandas existentes entre beneficiários e 

operadoras de planos de saúde.

 12 MAIO, 2015
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NOTÍCIAS
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ANS AMPLIA O RESSARCIMENTO COM A COBRANÇA DE 
PROCEDIMENTOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  

Publicado em: 08/05/2015

Exames e terapias ambulatoriais de alta e média 

complexidade passarão a ter seus valores ressarcidos 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). É a primeira vez 

que as operadoras deverão fazer reembolso por esse 

tipo de atendimento, que é identificado por meio da 

Autorização de Procedimento Ambulatorial (APAC). 

Com isso, a Agência prevê incremento de 149% no 

volume de procedimentos cobrados. O anúncio foi 

feito nesta sexta-feira (08/05) pelo ministro da Saúde, 

Arthur Chioro, e pela diretora-presidente substituta da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

Martha Oliveira.

A medida integra o conjunto de ações do governo 

federal que objetivam o aprimoramento da cobrança 

do ressarcimento ao SUS. O cálculo será feito com 

base nas informações da APAC, que é um item 

necessário para a realização de determinados exames 

e terapias no SUS, e a cobrança será referente ao 

primeiro trimestre de 2014. Alguns exemplos são: 

quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, cateterismo 

cardíaco e cirurgia de catarata, entre outros.

Também a partir de agora a notificação dos valores

a serem reembolsados pelas operadoras de planos de 

saúde passa a acontecer eletronicamente. Dessa 

forma, todos os documentos trocados entre as 

operadoras e a ANS nos processos de ressarcimento 

ao SUS devem ocorrer exclusivamente pelo 

Protocolo Eletrônico de Ressarcimento ao SUS 

(PERSUS), o que torna o processo mais ágil e mais 

barato, pois facilita a análise dos casos e elimina a 

troca de correspondências em papel.

Outra novidade é que passa a haver a cobrança de 

juros sobre os valores que devem ser reembolsados a 

partir da notificação enviada à operadora. Ou seja, o 

cálculo será feito com base no valor da data de registro 

da notificação pela Agência. Antes, a cobrança de 

juros era iniciada após o final do processo de avaliação 

da cobrança pelo ressarcimento. Essa é uma medida 

que visa evitar que as operadoras posterguem o 

pagamento e, dessa forma, induzir a adimplência 

junto ao Ministério da Saúde.

Nesse sentido, a ANS vem priorizando a inscrição das 

operadoras inadimplentes em dívida ativa. Até agora, 

o cálculo do ressarcimento era feito somente com base
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no registro de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que gerou, em 2014, R$ 393 milhões arrecadados e 

R$ 196 milhões encaminhados à Dívida Ativa.

DETALHAMENTO – A próxima cobrança do ressarcimento levará em consideração os registros de 

procedimentos de alta e média complexidade e internações realizados entre janeiro e março de 2014. Neste 

período, serão notificados 113.693 procedimentos com APAC e 76.258 internações de beneficiários de planos 

de saúde no SUS. De acordo com dados nacionais do primeiro trimestre de 2014, as internações correspondem 

a 40% do total de procedimentos que geram ressarcimento, e as APACs 60%. Em termos financeiros, isso 

significa uma estimativa de cobrança de R$ 173 milhões pelos exames e terapias de alta e média complexidade 

cobradas por APAC e R$ 181 milhões em autorizações de internações. Vale lembrar que durante o processo 

administrativo a operadora poderá apresentar defesa e contestar a cobrança.

De acordo com o levantamento da ANS, hemodiálise e quimioterapia são os procedimentos de alta e média 

complexidade mais realizados (36%). Considerando o valor, hemodiálise representa 41% do total cobrado e 

quimioterapia, 26%.

COMO FUNCIONA - No SUS, a realização de alguns procedimentos necessita de uma APAC. Essa 

autorização prévia, que é emitida pelas secretarias de saúde de estados e municípios, identifica o procedimento 

realizado e o preço a ser pago. Os dados da APAC integram o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) do 

Ministério da Saúde, no qual são registrados os dados do usuário da rede pública de saúde, incluindo o número 

do Cartão SUS. O cruzamento dessa base de dados com as informações da ANS permite identificar 

beneficiários de planos de saúde que foram atendidos no SUS.

Após essa etapa, a ANS gera um Aviso de Beneficiário Identificado (ABI), que é enviado eletronicamente para 

a operadora, que tem até 10 dias para tomar ciência do caso e mais 30 para contestar a cobrança ou fazer o 

ressarcimento do valor identificado. Caso a empresa não se manifeste nesses prazos, ela terá mais 15 dias para 

efetuar o pagamento.

O ressarcimento ocorre quando 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). 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. 

 14 MAIO, 2015
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A partir da identificação de um usuário com plano de 

saúde que tenha sido atendido no SUS, a ANS notifica 

a operadora sobre os valores que devem ser re-

ssarcidos e dá início a um processo administrativo em 

que a operadora poderá apresentar defesa e contestar a 

cobrança.

Na próxima semana, a ANS publicará uma Resolução 

Normativa com as novas regras do ressarcimento ao 

SUS e uma Instrução Normativa que a complementa.

Fonte: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/integracao-com-o-sus/2841-ans-amplia-o-ressarcimento-

com-a-cobranca-de-procedimentos-de-alta-e-media complexidade#sthash.Ra3LNLpN.dpuf
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Foi publicada, no mês de março, importante decisão da Juíza da 2ª Vara Federal de Curitiba, que considerou 

ilegal a exigência da Taxa de Saúde Suplementar - nos moldes como  vem sendo cobrada pela ANS – Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. A decisão ainda reconheceu o direito da parte de ter restituídos os valores 

recolhidos nos últimos cinco anos. 

A decisão em questão é aplicável apenas para a empresa que é parte no processo. A entidade que tiver interesse 

em deixar de recolher a taxa e obter a restituição dos valores pagos deve levar a discussão ao Judiciário. 

Importante ressaltar, por fim, que embora a questão não esteja definida nos Tribunais Superiores, há muitos 

julgados favoráveis aos contribuintes, reconhecendo que a base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar 

deveria ter sido estabelecida por lei em sentido estrito, jamais por meio de norma infralegal, como vem 

ocorrendo. 

Informação do Departamento de Direito Tributário VG&P.

Contato: Carolina Mizuta 

carolina.mizuta@vgpadvogados.com.br

RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR PELA JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ  

MAIO, 2015
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A JORNADA DE TRABALHO DOS MÉDICOS (QUESTÕES ENVOLVENDO 
PISO SALARIAL, DURAÇÃO MÁXIMA DA JORNADA 
E INTERVALOS ESPECIAIS).

O médico, assim como outras categorias de formação diferenciada, possui regramento próprio quanto à sua 

jornada de trabalho e forma de remuneração, conforme previsão expressa da Lei nº 3.999/61.

Sobre a jornada de trabalho, de forma especial, diz a  Lei nº 3.999/61, em seu artigo 8º:

"Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo acôrdo escrito que não fira de modo algum o 

disposto no artigo 12, será:

a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias;

b) para os auxiliares será de quatro horas diárias.

§ 1º Para cada noventa minutos de trabalho gozará o médico de um repouso de dez minutos.

§ 2º Aos médicos e auxiliares que contratarem com mais de um empregador, é vedado o trabalho 

além de seis horas diárias.

§ 3º Mediante acôrdo escrito, ou por motivo de fôrça maior, poderá ser o horário normal 

acrescido de horas suplementares, em número não excedente de duas.

§ 4º A remuneração da hora suplementar não será nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) 

à da hora normal".
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A intenção da lei, em conformidade com a duração normal do trabalho do médico (e dentista, ressalte-se), salvo 

acordo em contrário, é a de fixar um piso salarial para as atividades (artigo 5º da Lei) dos médicos (calculado 

proporcionalmente à jornada de no mínimo de 02 horas e no máximo de 04 horas):

"Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três vêzes e o dos 

auxiliares a duas vêzes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que 

exercerem a profissão".

Essa limitação (relacionando um piso salarial a uma jornada de trabalho),  é importante ressaltar, encontra-se 

pacificada na jurisprudência. A Súmula nº 370 do Tribunal Superior do Trabalho (que é o entendimento 

jurisprudencial consolidado no âmbito deste Alto Tribunal) dispõe que a Leis nº 3.999/1961 não estipula a 

jornada reduzida de forma obrigatória, mas apenas estabelece o salário mínimo da categoria para uma jornada 

de 04 (quatro) horas – nesse aspecto, não há que se falar em horas extras depois da 04ª (quarta) hora trabalhada, 

salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo/horário da categoria.

Uma limitação interessante, também, é o estabelecimento de um intervalo especial de 10 (dez) minutos para 

cada 90 (noventa) minutos de trabalho. Esse intervalo especial não se confunde com aquele previsto no artigo 

71 da CLT.

Outra limitação interessante é a de que se o médico e seus auxiliares forem contratados por mais de um 

empregador, eles não podem trabalhar mais do que 06 (seis) horas por dia. Por isso, inclusive, o limitador de 06 

(seis) horas foi estabelecido como jornada máxima para um mesmo empregador (no caso da contratação de 02 – 

duas – horas adicionais no mesmo contrato de trabalho, conforme o § 3º do artigo 8º da Lei nº 3.999/61). 

Ressalte-se, por fim, que o § 4º do artigo 8º da Lei não foi recepcionado pela nova Constituição Federal, que 

estabelece um adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal (prestada de forma 

extraordinária).
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