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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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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. 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que, 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. É permitido também aos médicos cobrarem honorários 

complementares.

No caso, o Ministério Público Federal (MPF) recorreu de decisão da Terceira Turma do STJ que considerou legal 

cláusula contratual de plano de saúde que prevê o pagamento, pelo usuário, da complementação de honorários médicos 

caso solicite a internação em acomodação superior àquela prevista no contrato.

O MPF acreditou que a decisão divergia de um julgado da Quarta Turma e apresentou à Segunda Seção, que reúne as 

duas turmas, embargos de divergência. Apontou que a Quarta Turma considerou ilegal a cobrança de honorários 

médicos complementares quando o consumidor procura atendimento fora do horário comercial. Alegou que as duas 

situações seriam semelhantes.
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INTERNAÇÃO EM ACOMODAÇÃO SUPERIOR À CONTRATADA PERMITE 
COBRANÇA ADICIONAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS
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Os embargos foram liminarmente indeferidos por decisão individual do relator, ministro Raul Araújo, por não observar 

a alegada semelhança. Isso porque a Quarta Turma decidiu que é ilegal a cobrança de honorários médicos complemen-

tares quando o consumidor é atendido por médico, em hospital, fora do horário comercial, para tratamento contratual-

mente previsto. Caso não concordasse com o pagamento do adicional, o paciente não teria o atendimento médico.

No caso analisado pela Terceira Turma, o consumidor solicitou a internação em acomodação de padrão superior ao 

contratado, por vontade própria, sabendo que deveria pagar diretamente ao hospital a diferença de valor. Se não 

quisesse pagar o adicional, receberia o tratamento padrão definido no plano.

Ainda insatisfeito com a decisão monocrática do ministro Raul Araújo, o MPF apresentou agravo regimental para que o 

pedido fosse analisado pelo órgão colegiado. Em decisão unânime, a Segunda Seção manteve o entendimento do 

relator.

Fonte: STJ

ATENDIMENTO GARANTIDO



ORIENTAÇÃO OBJETIVA

EVASÃO DE PACIENTES E RISCO JURÍDICO
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A evasão de pacientes que estão submetidos a tratamento 

médico é, infelizmente, muito comum. Considera-se 

como evasão o ato (in)voluntário do paciente de deixar o 

ambiente no qual recebe tratamento, derivando a interrup-

ção momentânea ou definitivamente da atenção à sua 

saúde. Assim, a fuga de um paciente do ambiente hospita-

lar, sem que a ele seja dada alta, pode ser entendida como 

evasão. Mas, a ausência de retorno a uma consulta ou 

ainda a descontinuidade de um tratamento multidiscipli-

nar também o são.

Os atos de evasão podem trazer prejuízos ao sucesso do 

tratamento. Também podem acarretar danos à integridade 

física do paciente e de terceiros. Diante desse contexto, a 

perfeita identificação da evasão é medida importante, 

porque permita aos profissionais e gestores de serviços de 

saúde estabelecer, com maior precisão, as medidas a

serem adotadas, sejam elas anteriores ou posteriores à 

evasão.

Preventivamente, é recomendável a eleição de mecanis-

mos que mitiguem os riscos de evasão por parte daqueles 

pacientes que não reúnem condições de compreender as 

razões de seus próprios atos. Assim, o dever de vigilância 

aumenta quando se está diante de pacientes com distúrbi-

os psicológicos, cujo juízo esteja afetado pelos medica-

mentos ministrados etc. Para esses casos, verificados 

indícios de tentativa de fuga, é possível a adoção de 

medidas suficientes para evitá-la, zelando assim pela 

saúde e segurança do paciente e de terceiros.

Ocorrida a evasão, nas hipóteses em que o paciente possui 

domínio dos seus próprios atos, é fundamental que os 

profissionais e entidades de saúde tomem as medidas

Caderno de Direito Médico 7



preventivas para evitar que lhes seja direcionada a responsabilidade pelo eventual insucesso do tratamento, cuja falha 

derive da descontinuidade abrupta da atenção à saúde. Para esses casos, sugere-se a comunicação formal ao paciente, 

por meio de correspondência ou e-mail (com aviso de recebimento), noticiando os riscos aos quais está submetido em 

razão de sua deliberada evasão.

 8 OUTUBRO, 2015



NOTÍCIAS
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CFM emite parecer sobre a obrigatoriedade de o responsável técnico por hemocentro ter 

registro de especialista em Hemoterapia ou Hematologia no Conselho Regional de 

Medicina.

CFM edita resolução que estabelece os critérios norteadores da propaganda em Medicina, 

conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a 

autopromoção e as proibições referentes à matéria.

Fonte: CFM

Fonte: CFM

Para acessar o conteúdo do parecer, clique aqui 

Para acessar a íntegra da resolução, clique aqui

http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2015/25_2015.pdf
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2015/25_2015.pdf
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2126_2015.pdf
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2126_2015.pdf


JURISPRUDÊNCIA

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

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE 

COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. 

Demanda em que se pretende o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual que estabelece a coparticipação 

do consumidor após o trigésimo dia de internação. 2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão devolvida, declinou de 

forma expressa todos os fundamentos que lhe serviram de razão de decidir, não havendo omissão nos termos do art. 535 

do CPC. 3. A legislação especial admite a configuração de planos de saúde com cláusula de copartipação, inclusive para 

todos os procedimentos utilizados (art. 16, VIII, do CDC), desde que contratados de forma clara e expressa. 4. A 

imposição de interpretação mais favorável ao consumidor, bem como o sistema de proteção contra abusividade não 

correspondem à proibição genérica de limitações dos direitos contratados. 5. Atendido o direito de informação, median-

te a redação de forma clara e expressa da cláusula limitativa, bem como mantido o equilíbrio das prestações e contra-

prestações, não há que se cogitar de abusividade. 6. A redução dos custos assumidos pelas operadoras de plano de saúde, 

por meio da formatação de diversos contratos disponibilizados no mercado, resultam em contraprestações igualmente 

inferiores, devendo prevalecer a autonomia da vontade, mantendo-se o sinalagma contratual e protegendo-se as  

legítimas expectativas de ambos os contratantes. 7. Recurso especial provido. 

PRECEDENTE STJ: POSSIBILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO 
EM INTERNAÇÃO
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STJ - REsp: 1511640 DF 2014/0203852-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 18/06/2015.

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE HOME CARE POR PLANO DE SAÚDE. No caso em que o 

serviço de home care (tratamento domiciliar) não constar expressamente do rol de coberturas previsto no contrato de 

plano de saúde, a operadora ainda assim é obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente 

prevista, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a 

não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera a 

despesa diária em hospital. Isso porque o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar 

contratualmente previsto, serviço este que, a propósito, não pode sequer ser limitado pela operadora do plano de saúde, 

conforme a Súmula 302 do STJ (“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação 

hospitalar do segurado”). Além do mais, nota-se que os contratos de planos de saúde, além de constituírem negócios 

jurídicos de consumo, estabelecem a sua regulamentação mediante cláusulas contratuais gerais, ocorrendo a sua 

aceitação por simples adesão pelo segurado. Por consequência, a interpretação dessas cláusulas contratuais segue as 

regras especiais de interpretação dos contratos de adesão ou dos negócios jurídicos estandardizados, como aquela 

segundo a qual havendo dúvidas, imprecisões ou ambiguidades no conteúdo de um negócio jurídico, deve-se interpre-

tar as suas cláusulas do modo mais favorável ao aderente. Nesse sentido, ainda que o serviço de home care não conste 

expressamente no rol de coberturas previstas no contrato do plano de saúde, havendo dúvida acerca das estipulações 

contratuais, deve preponderar a interpretação mais favorável ao consumidor, como aderente de um contrato de adesão, 

conforme, aliás, determinam o art. 47 do CDC (“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável 

ao consumidor”), a doutrina e a jurisprudência do STJ em casos análogos ao aqui analisado.

Resp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015.

PRECEDENTE STJ: COBERTURA HOME CARE AINDA QUE NÃO PREVISTA 
EM CONTRATO, DESDE QUE OBSERVADO O EQUILÍBRIO CONTRATUAL

Caderno de Direito Médico 11
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A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA A RESCISÃO POR 
INADIMPLEMENTO DE USUÁRIO

O inciso II do art. 13 da Lei nº 9.656/98 impede que as 

operadoras de planos de saúde rescindam o contrato de 

prestação de serviços, em razão do inadimplemento do 

usuário, sem notificação prévia. Essa espécie de 

rescisão possui dois requisitos legais, quais sejam: (i) o 

inadimplemento por prazo superior a 60 dias (ininter-

ruptos ou não); (ii) o envio prévio de notificação ao 

usuário, da possibilidade de rescisão, cujo recebimento 

deve ocorrer até o quinquagésimo dia de atraso no 

pagamento.

Para além dos requisitos legais, a jurisprudência vem 

sedimentando o entendimento de que a prova da 

legalidade da rescisão não se limita à demonstração, por 

parte da operadora, do recebimento da notificação. Os 

Tribunais têm exigido que o usuário seja pessoalmente 

notificado. Assim, as notificações recebidas por 

terceiros, ainda que remetidas ao endereço do usuário 

constante no contrato, não estão gerando aos Tribunais a 

demonstração de notificação prévia. A consequência 

disso é a determinação judicial de reestabelecimento do 

contrato, além do dever da operadora em ressarcir o 

usuário dos gastos de saúde realizados durante o período 

em que a cobertura não ocorreu.

Diante desse quadro, a recomendação que aqui se faz é 

que as operadoras de planos de saúde, quando da 

remessa de notificação de rescisão por inadimplemento, 

adotem as medidas necessárias para assegurar o 

recebimento pessoal do titular do plano de saúde. A 

notificação judicial ou aquela realizada por intermédio 

de cartórios são vias interessantes para garantir a 

eficácia da notificação pessoal.

12 OUTUBRO, 2015





NOTÍCIAS

RESERVA DO POSSÍVEL DEVE SER APLICADA À SAÚDE 
SUPLEMENTAR, DIZ MINISTRO DO STJ S
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O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo de Tarso Sanseverino, disse nesta quinta-feira (20/8) ser 

favorável “pessoalmente” à aplicação do princípio da reserva do possível em questões judiciais que envolvem a saúde 

suplementar.

Para ele, a questão é “delicada” porque o custo de um tratamento exigido por força judicial para assegurar um direito 

fundamental pode absorver recursos que poderiam ser usados por outras pessoas que também fazem parte do plano de 

saúde.

Como ocorre na saúde pública, ele diz achar razoável como limite de tratamento disponível no Brasil. “Fora disso, eu 

acho exagero”, disse, durante palestra em evento promovido pela Federação Nacional dos Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde (Fenaess) que debateu a judicialização da saúde.

14 OUTUBRO, 2015
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Ele falou que a criação de núcleos técnicos nos tribunais com médicos poderia ajudar os magistrados a tomarem 

decisões em casos envolvendo planos de saúde e demandas de pacientes, diminuindo também problemas que poderiam 

voltar a ser judicializados no futuro.

Sanseverino conta que na época que era juiz, quando tinha caso difícil e ficava em dúvida, ligava para o departamento 

médico do tribunal e conversava com o profissional que ele conhecia ou ainda para os irmãos, que são médicos. “O juiz 

tem essa dificuldade mesmo porque o tema está fora da sua área de conhecimento técnico”, disse.

Ela afirma que a interferência do Judiciário provoca desequilíbrio no sistema, o que não ocorre com exclusividade na 

área de saúde suplementar, citando casos de ações sobre contratos bancários que provocam colateralmente alta de juros 

e elevação do preço de seguros de automóveis. “Procuramos conscientizar os juízes dos reflexos econômicos da decisão 

judicial”, disse.

Fonte: Marcelo Galli | Conjur
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O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS SOCIEDADES DE MÉDICOS – ISS FIXO 

Nos últimos anos, têm sido recorrentes as investidas dos 

Municípios no desenquadramento das sociedades de 

médicos do regime de tributação fixa do ISS, cobrando-

lhes o imposto devido pelo regime de apuração normal.

O regime fixo é uma forma de apuração diferenciada do 

Imposto Sobre Serviços (ISS) concedida às sociedades 

uniprofissionais constituídas sob a forma de sociedade 

simples. O regime prevê o recolhimento anual de um 

valor fixo e calculado com base no número de profissio-

nais que integram a sociedade. Em relação ao regime 

normal de apuração, que prevê o recolhimento do 

imposto em percentual incidente sobre o faturamento 

bruto, o ISS Fixo representa uma economia tributária 

significativa para os prestadores de serviços.

Os atos administrativos de desenquadramento costu-

mam ter por fundamento a análise dos instrumentos de 

constituição das sociedades médicas. Isto porque, 

apesar de reunirem características de sociedades 

simples de fato, muitas sociedades possuem em seus 

instrumentos de constituição cláusulas de limitação de 

responsabilidade, de distribuição de lucros ou de 

pagamento de pro labore. Tais cláusulas não se compati-

bilizam com o regime jurídico das sociedades simples, 

que exige, entre outros requisitos, a previsão de respon-

sabilização pessoal dos sócios e de retirada de resulta-

dos proporcionais ao trabalho pessoal de cada um. 

Muitas sociedades médicas que foram cadastradas no 

regime do ISS fixo com instrumentos de constituição 

“fora dos padrões” têm sido intimadas pelos Municípios 

dos atos de desenquadramento, com a perda do benefí-

cio e autuação fiscal.

16 OUTUBRO, 2015



Para estes casos, bem como para as sociedades simples que ainda não foram desenquadradas, mas que possuem atos 

constitutivos incompatíveis com o regime fixo, é recomendável a revisão e eventuais ajustes em seus contratos sociais. 

Também é possível discutir, na via administrativa e judicial, o direito ao regime do ISS fixo e à economia tributária dele 

decorrente, evitando a formação de passivos tributários.

Caderno de Direito Médico 17
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TRT-PR-15-05-2015 MÉDICO EMPREGADO. Lei 3.999/61. INTERVALO DE 10 MINUTOS. NÃO 

COMPROVAÇÃO. De acordo com o artigo 8º da Lei 3.999/61, o médico tem direito ao intervalo de dez minutos a cada 

uma hora e meia de labor (computado na jornada de trabalho). A norma possibilita descanso adicional para 

determinadas profissões reputadas mais desgastantes. Esse intervalo é análogo ao previsto no art. 72 da CLT, destinado 

aos mecanógrafos, datilógrafos e exercentes de funções mecânicas repetitivas em geral. Era da reclamada o ônus de 

comprovar que o autor usufruiu dos intervalos. A não concessão enseja o pagamento de horas extras, tendo em vista a 

ocorrência de labor durante período destinado ao repouso remunerado. Recurso da ré ao qual se nega provimento 

quanto ao ponto. 

TRT-PR-00002-2013-004-09-00-8-ACO-14500-2015 - 3A. TURMA. Relator: THEREZA CRISTINA GOSDAL. Publicado no DEJT em 15-05-2015.

TRT-PR-19-05-2015 MÉDICO PLANTONISTA. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO 

NÃO CARACTERIZADO. Postulado vínculo de emprego entre médico plantonista e hospital, a submissão a escala de 

plantões não é dado revelador o suficiente da existência de subordinação jurídica, elemento definidor, por excelência, 

do vínculo de emprego. A sistemática representava forma de se organizar o atendimento na UTI neonatal pelos médicos 

prestadores de serviço, dentre eles o autor, cujas atividades ocorriam de forma autônoma, inclusive podendo-se fazer 

substituir por outro médico, independentemente de comunicação ou autorização prévia ao réu. É comum - e até regra - 

que os hospitais e clínicas mantenham, justamente, o chamado corpo clínico credenciado, não contratado como

18 OUTUBRO, 2015



empregado, até porque a autonomia na prestação de serviços representa vantagens para o profissional, tanto de origem 

financeira, quanto de horários. Ausente, no caso, o "animus contrahendi" de se contratar um empregado nem de se ser 

contratado como tal. A realidade em que o contrato (de autônomo, repise-se) se desenvolveu, demonstrada pelas provas 

colhidas, apenas confirma aquilo que efetivamente foi combinado e desejado por ambas as partes. Sentença mantida. 

TRT-PR-15439-2013-016-09-00-6-ACO-14955-2015 - 6A. TURMA Relator: SUELI GIL EL RAFIHI Publicado no DEJT em 19-05-2015.

Caderno de Direito Médico 19



NOTÍCIAS

MAIS EMPRESAS COBRAM DOS FUNCIONÁRIOS POR 
PLANO DE SAÚDE

Com o aumento no valor pago por empresas em planos de 

saúde, mais companhias têm optado por repassar parte 

desses custos aos funcionários. De acordo com uma pesquisa 

da consultoria Mercer Marsh Benefícios, nos últimos três 

anos aumentou o número de empresas que adotam modelos 

de coparticipação e de contribuição fixa.

O estudo contou com a participação de 513 empresas de mais 

de 30 segmentos, a maioria de grande porte. Em 2013, 43% 

delas compartilhavam os custos fixos dos planos com os 

funcionários. Esse número subiu para 45% no ano passado e 51% em 2015. Já a quantidade de companhias que cobram 

coparticipação dos empregados nos procedimentos médicos subiu de 44% em 2013 para 47% em 2014 e também 

chegou a 51% neste ano.

A busca por esse tipo de arranjo aumentou em decorrência dos preços dos planos de saúde, que têm crescido acima da 

inflação nesse mesmo período. De acordo com a pesquisa, o custo médio por funcionário subiu 15% entre 2014 e 2105, 

ficando hoje em R$ 225,23. Em 2013, ele era de R$ 175,03. Já o impacto que esse benefício tem em relação à folha de 

pagamento também vem crescendo, mas em ritmo menor – de 10,90% em 2013 para 11,54% neste ano.

Para Francisco Bruno, consultor sênior da Mercer Marsh e coordenador do estudo, os números refletem as novas
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estratégias de empresas que já fizeram os redesenhos possíveis nos planos. “Já esgotadas as outras formas, resta 

compartilhar as despesas com os funcionários”, diz. Em sua opinião, o uso de coparticipação deve se tornar a escolha de 

cerca de 60% das empresas nos próximos três anos. Além da divisão nos custos, a estratégia é buscada pelo viés educa-

cional de fazer o funcionário avaliar com mais cautela a necessidade de procedimentos e exames.

Promover mudanças na cobertura do plano é uma estratégia que algumas empresas ainda conseguem adotar com o 

objetivo de cortar custos. “Uma empresa que percebe que seus funcionários usam o plano apenas localmente não 

precisa oferecer cobertura nacional”, exemplifica. Esse tipo de decisão pode gerar economia de até 20% e, quando bem 

comunicada, não causa impacto na satisfação dos funcionários.

Outra forma de reduzir custos, adotada por menos empresas, são os programas de qualidade de vida e gestão da saúde, 

presentes em 20% das companhias. O número é menor do que os 23% registrados no ano passado, mas o investimento 

feito pelas organizações que possuem esse tipo de prática aumentou 40% no mesmo período. Hoje, elas gastam R$ 

224,15 por funcionário com práticas preventivas como vacinação contra gripe, incentivos para atividade física, check-

up e ações de ergonomia.

Para Bruno, a baixa adoção desse tipo de prática vem da falta de entendimento e de visão de longo prazo por parte dos 

tomadores de decisão nas organizações. “Uma empresa que tem 6% de funcionários diabéticos, por exemplo, acaba 

gastando mais com uma internação do que gastaria com um programa de distribuição gratuita de medicamentos”, diz.

Fonte: Valor Econômico | Letícia Arcoverde
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