
Caderno de Direito Médico JULHO DE 2015

ANO 1I, NÚMERO 07

& Saúde Suplementar

Caderno de Direito Médico é uma produção do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados



Caderno de Direito Médico & Saúde Suplementar
é uma publicação bimestral do Vernalha Guimarães & Pereira Advogados.

Edição 7,  Ano 2, Julho de 2015.

VG&P Advogados ©

Direção Geral

Luiz Fernando Pereira
Fernando Vernalha Guimarães

Desenvolvido pelo Departamento de Direito Médico do VG&P

Silvio Felipe Guidi
Camila Jorge Ungaratti
Mateus Hermont
Marcus Paulo Röder

Colaboração Especial - Seção de Tributação e Saúde 

Carolina Mizuta

Colaboração Especial - Seção de Direito do Trabalho e Saúde

Patrick Rocha de Carvalho

Projeto Gráfico e Diagramação

Luiz André Velasques

contato@vgpadvogados.com.br

www.vgpadvogados.com.br

Para receber o informativo, enviar sugestões e contribuições ou ainda contatar-nos, 
basta enviar um email para direitomedico@vgpadvogados.com.br.



APRESENTAÇÃO

Silvio Felipe Guidi

Coordenador do Departamento de Direito Médico & Saúde Suplementar do VG&P

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. 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE 

PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ADULTERAÇÃO DE PRONTUÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI 

FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Reconhecimento pelas instâncias de origem da ocorrência de erro médico em cirurgias realizadas para tratamento de 

hipertrofia de cornetos e inflamação sinusial.

2. Inviabilidade de se contrastar, no âmbito desta Corte Superior, o entendimento do Tribunal de origem acerca da 

ausência de prova dos danos estéticos, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Litigância de má-fé caracterizada na conduta do médico que apresenta em juízo prontuário adulterado com a 

finalidade de ocultar erro cometido durante cirurgia.

4. Condenação do médico ao pagamento de multa de 1% e indenização de 10% sobre o valor atualizado da causa, com 

base no art. 18, 'caput' e § 2º, do Código de Processo Civil.

D
ir

ei
to

 M
éd

ic
o

5



5. Caracterização de sucumbência recíproca, em proporções diversas, tendo em vista a improcedência do pedido de 

indenização por danos estéticos.

6. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a alegada divergência jurisprudencial acerca do 

termo 'a quo' dos juros de mora, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF.

7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(Resp 1392435/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/05/2015, DJe 25/05/2015)
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ORIENTAÇÃO OBJETIVA

QUEM DEVE CONSENTIR EM CASOS ENVOLVENDO GRAVIDEZ DE 
MENORES DE 18 ANOS?
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O paciente ou seus responsáveis legais precisam ser 

esclarecidos sobre a necessidade dos procedimentos, das 

opções terapêuticas e consentir com seus riscos, 

benefícios e custos. Tal dever tem implicações jurídicas 

nas esferas administrativa, cível e penal. Consentimento 

informado não é, portanto, mera formalidade para 

comprovar qualidade de atendimento. O consentimento, 

para ser válido, depende da autorização de pessoas adultas 

plenamente capazes para os atos da vida civil. 

No regime jurídico brasileiro, os menores de 16 anos são 

considerados absolutamente incapazes (art. 3º do Código 

Civil) devendo todos os atos serem praticados pelos seus 

representantes legais (pais, tutores ou curadores). 

Enquanto que os maiores de 16, mas menores de 18, 

possuem incapacidade relativa (art. 4º do Código Civil). 

Ou seja, permite-se que o relativamente incapaz pratique

os atos da vida civil, desde que assistido (com intervenção 

conjunta na prática do ato jurídico) pelos seus 

representantes legais.

Mas como lidar com a colheita do consentimento, nas 

hipóteses em que os pais de um recém-nascido, por 

exemplo, são menores de idade? Se o menor recém-

nascido não pode ser representado pelos pais, pois 

menores e incapazes (relativa ou absolutamente), quem 

poderá consentir com as intervenções clínicas necessárias 

(e não urgentes) à saúde do menor?

O regime jurídico pátrio não apresenta resposta pronta 

para isso e, em especial, não dá sinais de que os avós 

(genitores dos pais menores) podem responder pelo nato.

A solução dessa problemática é, então, encontrada no
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em seu artigo 33, e seus parágrafos, define-se que o conceito e a amplitude 

da guarda, anotando a hipótese de uma guarda peculiar, destinada a atender a situações peculiares ou suprir a falta 

eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de determinados atos.

A guarda peculiar (§2º, art. 33 do ECA) é outorgada por meio de ato judicia, sendo ela a via juridicamente adequada para 

constituir representantes legais do menor filho de menores, a fim de que esses representantes possam anuir e consentir 

com os procedimentos clínicos necessários à preservação da saúde do nato.

 8 JULHO, 2015



NOTÍCIAS
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PROJETO AUTORIZA O ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO 
DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS

O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.

O acesso ao prontuário médico de um paciente poderá ser facilitado se for aprovado 

projeto (PLS 167/2014) do senador Roberto Requião (PMDB-PR) que prevê a 

digitalização de todos os dados médicos sobre consultas e tratamentos, atualmente 

arquivados em papel.

O senador argumenta que o fato de o Brasil possuir uma infraestrutura de chaves 

públicas permite o uso de assinatura de documentos eletrônicos, com criptografia e 

outros mecanismos tecnológicos, que asseguram a autenticidade e integridade dos 

documentos. Mas o projeto determina que os registros públicos originais, ainda que 

digitalizados, deverão ser preservados como manda a lei atual. O que vai se facilitar, 

então, é o acesso à informação.

O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e encontra-se na 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, tendo 

como relator o senador Walter Pinheiro (PT-BA).

Fonte: Agência Senado/CRM

Caderno de Direito Médico 9



ORIENTAÇÃO OBJETIVA S
aú

de
 S

up
le

m
en

ta
r

REPETIÇÃO DO INDÉBITO COMO REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA 
– A ANS NA CONTRAMÃO DA JURISPRUDÊNCIA

A cobrança indevida por parte de operadoras de plano de 

saúde ganhou recentemente um ingrediente adicional 

para discussão. Após anos de debate, consolidou-se a 

ideia de que a devolução em dobro (repetição do 

indébito) de valores cobrados indevidamente do 

consumidor (usuário de plano de saúde), prevista no 

parágrafo único do art. 42 do CDC, só tem lugar nas 

hipóteses em que restar configurada a má-fé do 

prestador de serviços (operador de plano de saúde), 

quando da realização da cobrança. Recente julgado do 

STJ (AgRg no AREsp 646362/RJ) é prova disso.

No entanto, desde de 2013, a ANS passou a editar 

normas que poderão baralhar a segurança daqueles que 

compreendiam que a mera devolução dos valores

era suficiente para encerrar as discussões com usuários 

de planos de saúde. Tratam-se de alterações na RN 

48/2003, a qual regulamenta o trâmite dos processos 

administrativos punitivos no âmbito da ANS.

Na referida norma há capítulo específico sobre a forma 

de arquivamento sumário de denúncias (art. 11), dentre 

as quais se destaca a reparação voluntária, definida 

como a ação comprovadamente realizada pela 

operadora que resulte no cumprimento útil da 

obrigação (§1º do art. 11). Ou seja, na hipótese de 

cobrança indevida, bastaria ao operador demonstrar a 

devolução dos valores cobrados para demonstrar a 

reparação voluntária e impedir a instalação de processo 

administrativo. Essa lógica, entretanto, deixou de existir 
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em 2013, quando a RN 337/2013 disciplinou que a reparação voluntária, para hipóteses de cobrança indevida, somente 

se dá quando demonstrada a devolução em dobro (desimportando a prova do dolo). A partir de 2014 a reparação se 

tornou ainda mais custosa, pois a referida RN 357/2014 inseriu a obrigação de devolução dobrada acrescida de correção 

monetária e juros legais.

O efeito prático é devastador na estabilidade das relações entre usuários e operadores de planos de saúde. Em especial 

porque, não raramente, as multas aplicadas pela ANS ultrapassam os valores cobrados dos usuários de planos de saúde. 

Diante dessa postura regulamentar, passou a ocorrer uma espécie de coerção normativa para que a repetição do indébito 

ocorra, ainda que inexista aquele dolo exigido pela jurisprudência.
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NOTÍCIAS

REAJUSTE ANUAL DE PLANOS DE SAÚDE

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fixou em 13,55% o 

índice máximo de reajuste a ser aplicado aos planos de saúde 

médico-hospitalares individuais/familiares contratados a partir 

de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98. O 

percentual, válido para o período de maio de 2015 a abril de 

2016, será publicado no Diário Oficial da União e incidirá 

sobre o contrato de cerca de 8,6 milhões de beneficiários, o que 

representa 17% do total de 50,8 milhões de consumidores de 

planos de assistência médica no Brasil.

A metodologia utilizada pela ANS para calcular o índice máximo de 

reajuste dos planos individuais é a mesma desde 2001 e leva em consideração a 

média dos percentuais de reajuste aplicados pelasoperadoras aos planos coletivos com mais de 30 beneficiários.

Os beneficiários devem ficar atentos aos seus boletos de pagamento e observar:

- se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao definido pela ANS;

- se a cobrança com o índice de reajuste está sendo feita a partir do mês de aniversário do contrato.

Em caso de dúvida, os consumidores devem entrar em contato com a ANS por meio do Disque-ANS (0800 701 9656); 

pela Central de Atendimento ao Consumidor, no endereço eletrônico www.ans.gov.br; ou pessoalmente, em um dos 12
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Núcleos de atendimento da ANS existentes no país.

Veja como será aplicado o reajuste

O índice máximo de reajuste autorizado pela ANS pode ser aplicado somente a partir da data de aniversário de cada 

contrato. É permitida a cobrança de valor retroativo em tantos quanto forem os meses de defasagem entre a aplicação e a 

data de aniversário.

Deverão constar claramente no boleto de pagamento o índice de reajuste aplicado – limitado ao autorizado pela ANS –, 

o número do ofício de autorização da ANS, nome, código e número de registro do plano, bem como o mês previsto para 

aplicação do próximo reajuste anual. A relação dos reajustes autorizados encontra-se permanentemente disponível na 

página da ANS na internet www.ans.gov.br.

Caderno de Direito Médico 13



Veja a seguir um exemplo de reajuste de um plano de saúde com aniversário em maio e com mensalidade de R$100,00:

Fonte: Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos/ANS

14 JULHO, 2015



PERGUNTAS FREQUENTES

1. As operadoras são obrigadas a seguir o índice de reajuste definido para os planos novos contratados por pessoas 

físicas?

As operadoras não podem aplicar um percentual mais alto do que o autorizado, mas são livres para adotar índices 

inferiores ao divulgado pela ANS, ou mesmo manter suas mensalidades sem reajuste. Caso a operadora não obtenha a 

autorização da ANS, não poderá reajustar tais contratos.

O índice divulgado pela ANS é um percentual máximo de reajuste voltado aos planos individuais/familiares médico-

hospitalares, contratados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98.

2. Quantos beneficiários terão seus planos reajustados de acordo com o índice divulgado pela ANS?

O índice de reajuste divulgado pela ANS incidirá diretamente sobre 8,7 milhões de beneficiários de planos médico-

hospitalares individuais, contratados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98, o que representa 17% 

dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil.

Cabe destacar que alguns contratos individuais, firmados antes de 1º de janeiro de 1999, também podem ser reajustados 

pelo índice divulgado pela ANS. Isto ocorre quando as cláusulas não indicarem expressamente o índice de preços a ser 

utilizado para reajustes das mensalidades ou o critério de apuração e demonstração das variações consideradas no 

cálculo do reajuste. Exceção aos contratos cujas operadoras foram objeto de assinatura de Termo de Compromisso com 

a ANS.

3. Houve alteração na metodologia para o cálculo do reajuste em 2015?

Não. A metodologia aplicada pela ANS para obter o índice tem sido a mesma desde 2001. 

Caderno de Direito Médico 15



Nela, a média dos percentuais de reajuste dos contratos coletivos com mais de 30 beneficiários passa por um tratamento 

estatístico e resulta no índice máximo de reajuste dos planos individuais novos a ser aplicado no período seguinte.

 

4. A inclusão de novas coberturas no Rol de Procedimentos da ANS causou impacto no Reajuste de 2015?

Sim. A ANS avaliou o impacto econômico-financeiro decorrente de eventos exógenos na série histórica de despesas de 

planos de saúde com cobertura médico-hospitalar, dentre eles as atualizações do Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde da ANS. Na última atualização, em vigor desde janeiro de 2014, foram incluídos 37 medicamentos orais para o 

tratamento domiciliar de diferentes tipos de câncer e 50 novos exames, consultas e cirurgias, entre os quais 28 cirurgias 

por vídeo, uma nova técnica de radioterapia para tumores de cabeça e pescoço e tratamento de dores crônicas nas costas 

utilizando radiofrequência.

O impacto econômico-financeiro decorrente de eventos exógenos e das atualizações do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS já está incluído no índice máximo de reajuste da Agência divulgado neste ano.

5. A partir de quando o índice de reajuste da ANS pode ser aplicado?

O índice pode ser aplicado após a autorização da ANS para a operadora e a partir da data de aniversário do contrato. O 

índice poderá ser aplicado aos contratos com aniversário entre maio de 2015 e abril de 2016.

16 JULHO, 2015



6. Se coincidirem a mudança de faixa etária e o aniversário do plano, o beneficiário terá dois reajustes?

Sim. O reajuste anual do plano ocorre a doze meses do contrato e o reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez 

que o beneficiário muda de idade e se enquadra em uma nova faixa etária pré-definida em contrato. Ambos podem 

incidir coincidentemente no mesmo mês.

Comprovadamente, cada faixa etária possui um perfil médio de utilização dos serviços de saúde. As regras para esse 

tipo de reajuste levam em consideração a data em que o contrato foi firmado com a operadora. O reajuste por faixa etária 

aplica-se na idade inicial de cada faixa e pode ocorrer tanto pela mudança de idade do titular como dos dependentes do 

plano.

7. Por que a ANS não regula os reajustes dos planos antigos?

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo nº 35-E, determina que a ANS autorize reajuste tanto para os planos individuais antigos 

(assinados antes do início da vigência da lei), como para os planos assinados depois de 1º de janeiro de 1999, os 

chamados planos novos.

No entanto, desde setembro de 2003, esse dispositivo legal está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF). Diante deste cenário, a ANS publicou a Súmula Normativa nº 5, em 2003, definindo que, caso a regra de reajuste 

prevista no contrato não seja clara, o reajuste anual deverá estar limitado ao reajuste máximo estipulado pela ANS ou ser 

definido por meio da celebração de Termo de Compromisso com o órgão regulador. Neste último caso, haverá 

necessidade de autorização prévia da ANS.

Para estimular os beneficiários de planos antigos a terem seus contratos adaptados à Lei dos planos de saúde, que 

incluem as coberturas previstas no Rol de Procedimentos, a ANS editou em 2011 normas que incentivam a adaptação de 

contratos ou a migração para planos novos. Com isso, os beneficiários de planos adaptados passam a ter as mesmas 

regras de reajuste dos planos novos.

Caderno de Direito Médico 17



8. A ANS define preços de planos de saúde?

Não. A regulação de planos de saúde não estipula preços 

a serem praticados pelas operadoras, seja para planos 

coletivos ou individuais. A regra estabelecida pela ANS 

exige que a operadora elabore uma nota técnica atuarial 

de precificação para cada um de seus planos como pré-

requisito para a concessão do registro de planos e 

manutenção de sua comercialização.

Vale destacar que a ANS faz o monitoramento dos 

preços dos planos por meio da Nota Técnica de Registro 

de Produto – NTRP, na qual é informado o Valor 

Comercial da Mensalidade. De acordo com a Resolução 

RDC 28/2000, estão dispensados do envio da NTRP os 

planos exclusivamente odontológicos e os planos com 

formação de preço pós estabelecida.

9. Como funciona o reajuste dos planos coletivos?

A ANS não define percentual máximo de reajuste para os 

planos coletivos por entender que as pessoas jurídicas 

possuem maior poder de negociação junto às 

operadoras, o que, naturalmente, tende a resultar na 

obtenção de percentuais vantajosos para a parte 

contratante. O reajuste dos planos coletivos é calculado 

com base na livre negociação entre as operadoras e as 

empresas, fundações, associações etc.

Os contratos coletivos empresariais com mais de 30 

consumidores não estão sujeitos a carência, o que reduz 

decisivamente o ônus da mudança para uma outra 

operadora, caso as condições oferecidas não sejam 

satisfatórias.

Para os contratos com menos de 30 beneficiários, que 

estão sujeitos ao cumprimento de carências, a ANS 

estabeleceu o agrupamento de contratos coletivos para 

fins de cálculo e aplicação do reajuste (RN 309/2012). 

Esta medida tem o objetivo de diluir do risco desses 

contratos, oferecendo maior equilíbrio no cálculo do 

reajuste.

É importante ressaltar que, ao longo de doze meses, a 

ANS coleta e monitora os reajustes dos planos coletivos. 

Outros aspectos referentes a estes planos, como 

assistenciais, econômico-financeiros e informacionais, 

são regulados pela ANS.

18 JULHO, 2015



10. Como funciona o reajuste dos planos exclusivamente odontológicos?

Desde maio de 2005, os planos exclusivamente odontológicos, devido às suas especificidades, não dependem mais de 

autorização prévia da ANS para a aplicação de reajustes, desde que esteja claro no contrato o índice que a operadora 

adota para o reajuste (IGP-M, IPC, IPCA, dentre outros). Caso não haja um índice estabelecido, a operadora deve 

oferecer ao titular do plano um termo aditivo de contrato que defina esse índice. A não aceitação ao Termo implica na 

adoção do IPCA - Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo.

 

11. É correto relacionar o índice de reajuste autorizado pela ANS com outros indicadores econômicos?

É importante deixar clara a diferença entre o índice de reajuste dos planos de saúde e os índices gerais de preço, ou 

“índices de inflação”.

Os “índices de inflação” medem a variação de preços dos insumos de diversos setores, como por exemplo: alimentação, 

bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, despesas pessoais, educação, comunicação, além do 

item saúde e cuidados pessoais.

O índice de reajuste divulgado pela ANS não é um índice de preços. Ele é composto pela variação da frequência de 

utilização de serviços, da incorporação de novas tecnologias e pela variação dos custos de saúde, caracterizando-se 

como um índice de valor.

Fonte: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/2888-reajuste-anual-de-planos-de-saude-2
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O CRUZAMENTO DE DADOS PELA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL E A DMED 

A Dmed (Declaração de serviços médicos e de saúde) foi instituída pela Receita Federal do Brasil sabidamente para 

diminuir o volume de declarações do IR de pessoas físicas que eram retidas na malha fina em decorrência de deduções 

indevidas de despesas médicas. Seguindo uma tendência muito clara na fiscalização tributária, tratou o fisco de impor 

aos próprios contribuintes o ônus de produzir a base de dados necessária para uma fiscalização mais eficiente.

Fato é que o ônus recaiu para as prestadoras de serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde, 

que sequer eram os causadores da irregularidade que se buscava identificar. Afinal, as deduções indevidas de despesas 

médicas eram feitas pelos contribuintes pessoas físicas e não pelos prestadores de serviços.

Além de ficarem obrigadas à apresentação das informações ao Fisco, as prestadoras de serviços e operadoras citadas 

também acabaram ficando sujeitas à uma série de penalidades. As multas por atraso na entrega variam de R$ 500,00 a 

R$ 1.500,00 por mês. Nas hipóteses de informações imprecisas, as multas são de 1,5% a 3% do valor das transações 

comerciais ou das operações financeiras de pessoa jurídica. E não é só, a prestação de informações falsas na Dmed 

configura hipótese de crime contra a ordem tributária.
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Portanto, a recomendação é de muita cautela quanto à Dmed, em especial considerado a existência de cruzamento de 

dados pela Receita Federal. Em casos de informações divergentes, os hospitais, clínicas ou operadoras podem ser 

demandados a comprovar a veracidade das informações prestadas. Além de cumprir os prazos e apresentar informações 

precisas, é importante que se mantenha a guarda de toda documentação correlata que dê suporte ao que foi informado. 

Para mais informações e orientação entre em contato com a Advogada do 

Departamento de Direito Tributário do VG&P - Carolina Mizuta: 

carolina.mizuta@vgpadvogados.com.br 
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TRABALHO DOMÉSTICO PRESTADO POR ATÉ TRÊS DIAS NÃO 
CONFIGURA VÍNCULO EMPREGATÍCIO

O trabalho doméstico prestado por até três dias na semana não é suficiente para configurar o vínculo empregatício em 

razão da ausência de continuidade. Foi o que decidiu a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) ao 

julgar uma ação movida por uma cuidadora que prestava serviço duas vezes por semana em uma residência e por isso 

reivindicava o reconhecimento da relação empregatícia.

A decisão é anterior a Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015, que definiu como empregado doméstico aquele 

que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à 

família, no âmbito residencial destas, por mais de dois dias por semana.

Na ação, a trabalhadora alegou ter sido admitida em junho de 2010 para cuidar de uma senhora idosa, como técnica de 

enfermagem. Ela exerceu a atividade até março de 2013, quando foi dispensada. A cuidadora explicou que cumpria 

jornada em regime de plantão de 24X48 horas e trabalhava das 8h às 8h do dia seguinte. Contudo, nunca teve a carteira 

de trabalho assinada nem recebeu as verbas rescisórias quando fora demitida.

Em sua defesa, a empregadora afirmou que a trabalhadora não era empregada doméstica, prestava serviços apenas duas 

vezes por semana e que o pagamento da diária, no valor de R$ 100,00, era feito mensalmente a pedido da cuidadora para
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o melhor controle dos seus gastos. Ela contou que foi a própria técnica de enfermagem que pediu para dormir no 

trabalho por morar longe, assim como teria tomado a iniciativa de terminar o contrato de trabalho.

O desembargador Paulo Marcelo de Miranda Serrano, que relatou o caso, afirmou que o diarista é um trabalhador que se 

dispõe a prestar serviços em algum dia ou outro da semana, conforme seu interesse ou disponibilidade.

"Seus compromissos pessoais ou mesmo familiares podem não lhe permitir a disponibilidade integral na semana ou ele 

pode preferir esse tipo de atividade, trabalhando em diversas residências, executando um tipo especial de serviço", 

disse o desembargador, que utilizou a súmula 19 do TRT-1 para fundamentar a decisão de negar o reconhecimento do 

vínculo da trabalhadora. Cabe recurso. Com informações da Assessoria de Imprensa do TRT-1.

Fonte: Revista Consultor Jurídico, 28 de junho de 2015
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