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Apresentação
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 tam-

bém 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 fiscali-

zação das atividades da área da saúde. Essas entidades multiplicam com espantosa agilidade as regras que disciplinam as ativida-

des 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 cons-

trução 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 fiscali-

zam 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.

Silvio Felipe Guidi

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

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. UNIDADE DE SAÚDE 

ALERTADA SOBRE ALERGIA DA PACIENTE AO MEDICAMENTO.

   

DIREITOMÉDICO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PACIENTE 

ALÉRGICA AO MEDICAMENTO “DIPIRONA”. UNIDADE 

DE SAÚDE DEVIDAMENTE ALERTADA. DROGA QUE, 

MINISTRADA, PROVOCA CHOQUE ANAFILÁTICO. 

DANO MORAL REFLEXO EVIDENCIADO. SOFRIMENTO 

E ANGUSTIA EXPERIMENTADOS PELO MARIDO AO SE 

DEPARAR COM A ESPOSA INTERNADA EM UTI, COM 

RISCO DE MORTE.

(TJPR, Apelação Cível nº 1420916-8,  9ª Câmara Cível, Relator: Desem-

bargadora Vilma Régia Ramos de Rezende).
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No acórdão destacam-se os seguintes pontos:

(...) Também é inconteste que o HOSPITAL e o seu corpo 

médico e de enfermagem foram amplamente alerta-

dos sobre a alergia da paciente à Dipirona, pois do docu-

mento denominado “Prescrição de Enfermagem” cons-

ta expressamente a informação de que a paciente “Re-

fere ser alérgica a sulfa, Dipirona, Berotec, lactose” (fls. 

87) (destacamos).

Importa analisar, nesse contexto, a questão atinente à 

origem do choque anafilático, se decorreu da ingestão 

do medicamento Dipirona ou de outra causa.  (...)

Assim, embora haja registro de que a prescrição dos 

medicamentos Dipirona, Antak e Berotec foi posterior-

mente “cancelada” (fls. 575/57-v), não há como afastar a 

conclusão de que a primeira substância (Dipirona) foi 

efetivamente administrada à Autora pelos profissionais 

do Hospital, o que levou ao edema de glote e, por con-

sequência, ao seu internamento na UTI, onde lhe foram 

administrados também Adrenalina, Fenergan e 

Lexotan, com as intervenções médicas necessárias à 

reversão do quadro alérgico. (...)

Em conclusão, pode-se imputar aos Apelados a indevi-

da administração de Dipirona e os consequentes 

edema de glote, choque anafilático e internamento em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). (...)

Assim, considerando que os Réus não lograram 

demonstrar a inexistência dos danos decorrentes da 

má prestação do serviço, ou que eles tenham decorrido 

de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, devem ser 

responsabilizados por seus atos. (...)

Em vista de tais elementos, da função punitiva da inde-

nização e do entendimento jurisprudencial, arbitra-se 

indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), a ser corrigida a partir da presente data (Sú-

mula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescida 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a 

contar do evento danoso (17/01/2006) (Súmula nº 54 do 

Superior Tribunal de Justiça). (...) ►



Orientação Objetiva DIREITOMÉDICO

AS NOVAS REGRAS DO CONSENTIMENTO INFORMADO DAS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA O SEU TRATAMENTO
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A inclusão da pessoa com deficiência tem sido uma grande preocupação da sociedade brasileira. Manifestações socia-

is, desenvolvimento de políticas públicas e trabalhos de sensibilização buscam a diminuição da distância que o mundo 

sempre impôs a essas pessoas. Um fato revelador e recente desse esforço é a edição do Estatuto da Pessoa com Defi-

ciência. Inspirado em Convenção da ONU, o Estatuto visa a ser um marco legal do esforço social que luta pelo fim da 

desigualdade. O Estatuto revela forte preocupação em diminuir a desigualdade entre pessoas com e sem deficiência, 

atendidas por profissionais e entidades de saúde. 

É importante que as instituições de saúde se adaptem 

para dar a correta atenção às necessidades das pes-

soas com deficiência. Deve haver, em especial, uma 

preocupação em se buscar a concordância dos paci-

entes deficientes com os tratamentos a serem realiza-

dos. Para isso, o novo Estatuto exige que esses estabe-

lecimentos de saúde estejam equipados com aparato 

necessário para interlocução com os pacientes. Por 

exemplo, para as deficiências de sentido, como a 

surdez, cabe as entidades possuírem um intérprete, já 

para o caso de pacientes cegos precisam se adaptar a 

utilização do sistema Braille.

Outra situação disciplinada pelo Estatuto é a da defi-
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ciência cognitiva em que é comum a nomeação de uma pessoa (curador) para auxiliar o deficiente na realização de 

atos da vida comum.  Mesmo nesses casos, as instituições de saúde devem buscar o consentimento do paciente para 

realização do tratamento e não apenas de seu curador. Assim, caberá aos médicos, no caso concreto, analisar a capa-

cidade do paciente de receber informações acerca do seu tratamento e decidir sobre seu futuro, ainda que sua com-

preensão seja parcial, oportunizando sua participação e requerendo o seu consentimento, na medida da sua capaci-

dade.

Dessa forma, diante do panorama atual, os estabelecimentos de saúde também terão seu papel na inclusão das pes-

soas com deficiência.    ►



Notícias DIREITOMÉDICO

CNJ E GOVERNO CRIAM BANCO DE DADOS PARA SUBSIDIAR

MAGISTRADOS EM DECISÕES NA SAÚDE

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da 

Saúde assinaram um termo de cooperação técnica 

nesta terça-feira (23/8) que permitirá a criação de um 

banco de dados com informações técnicas para subsi-

diar os magistrados de todo o país em ações judiciais na 

área da saúde. O acordo foi assinado pelo ministro da 

Saúde, Ricardo Barros, e pelo presidente do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), Ricardo Lewandowski.

A medida é mais uma tentativa do poder público de 

reduzir o acúmulo de processos na área da saúde. Há 

dois anos, o CNJ aprovou uma Recomendação (nº 

43/2013) orientando os tribunais de todo o país a pro-

moverem a especialização de Varas de saúde e prioriza-

rem o julgamento dos processos relativos à saúde 

suplementar. A iniciativa vem sendo defendida pelo 

presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e 

Bioética (Anadem), Raul Canal.

 “Por se tratar de uma orientação e não uma determina-

ção, não há prazo para a instalação de novas varas. Boa 

parte dos tribunais ainda não se manifestaram. Mas a 

Anadem começou a provocar esta discussão. Distrito 

Federal, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio Grande 

do Sul já se manifestaram a favor”, destaca o advogado 

ao salientar que a criação destas Varas tem o objetivo 

de qualificar a análise dos casos e agilizar a tramitação 

dos processos.
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“O Direito Médico é uma área complexa, que exige espe-

cialização. Muitos processos ficam parados mais de dez 

anos por não haver especialistas naquele assunto. Um 

juiz sem a especialização necessária perde dias anali-

sando um processo. Como ele resolve isso? Hoje ele se 

vale de um perito médico, especialista naquele conheci-

mento para auxiliá-lo a julgar o processo. Só que nós 

não temos médicos peritos suficientes e suficiente-

mente preparados”, acrescenta. ►
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SAÚDE JUDICIALIZADA CUSTARÁ R$ 7 BI NESTE ANO

De acordo com dados do Ministério da Saú-

de, desde 2010 houve um aumento de 727% 

nos gastos da União com ações judiciais para 

aquisição de medicamentos, equipamentos, 

insumos, realização de cirurgias e depósitos 

judiciais. Até loção hidratante, álcool em gel, 

protetor solar, fita crepe e xampu anticaspa 

entram na lista do Ministério.

De 2010 até julho de 2016, os custos da 

União totalizaram R$ 3,9 bilhões com o cum-

primento das sentenças. Só neste ano já 

foram desembolsados R$ 730,6 milhões. Somados os gastos da União, estados e municípios, a previsão é de que o 

montante chegue a R$ 7 bilhões em judicialização este ano. Em 2015 foram gastos R$ 5 bilhões. “O atendimento à 

população tem que ser feito, mas sem que isso afete toda a programação orçamentária dos órgãos ligados à saúde”, 

enfatizou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O ministro informou que o hospital Sírio Libanês investirá, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Insti-

tucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), cerca de R$ 15 milhões em três anos para criar a estrutura do 

banco de dados, que estará disponível na página eletrônica do CNJ. Caberá ao Conselho resguardar as informações e 

torná-las acessíveis aos magistrados e demais interessados.
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O banco conterá notas técnicas, análises de evidências científicas e pareceres técnico científicos consolidados emitidos 

pelos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus), pelos Núcleos de Avaliação de Tecnologia em Saúde 

(NATs), pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec), além de informações da biblioteca do 

Centro Cochrane do Brasil (instituição sem fins lucrativos) e outras fontes científicas.

“Estamos dando um passo importante para racionalizar as demandas na área da saúde. Os dados estarão à disposi-

ção de todos os magistrados para dar suporte às suas decisões, sem interferir na autonomia de cada um”, destacou o 

presidente do CNJ, Ricardo Lewandowski.

“Queremos criar um sistema que possibilite ao magistrado, dentro do prazo limite de 72 horas, encontrar respaldo 

técnico para emitir uma decisão sobre um problema de alta complexidade que envolva a vida ou a morte de uma pes-

soa”, enfatizou o conselheiro Arnaldo Hossepian, supervisor do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. ►



O  CONSELHO  REGIONAL  DE  MEDICINA  DE  ALAGOAS,  no  uso  das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 

3.268/1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045/1958, e,

► CONSIDERANDO o disposto no artigo 77, da Lei nº 6.015/1973;

► CONSIDERANDO o disposto no  inciso  XIV,  do  artigo  4º,  da  Lei  nº 12.842/2013; bem como no inciso II, do artigo 

5º da mesma Lei;

► CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º do atual Código de Ética Médica;

► CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.779/2005;

► CONSIDERANDO que o avanço técnico-científico com a ampliação e complexidade dos serviços de saúde exigem 

reavaliação constante do trabalho médico;

► CONSIDERANDO que a revisão de óbitos é um instrumento precioso de avaliação de qualidade de atendimento ao 

paciente, demonstrando suas falhas e apontando as soluções prioritárias;

► CONSIDERANDO que o exercício ético-profissional da Medicina exige o conhecimento das causas da morte;

► CONSIDERANDO o disposto no Parecer CREMAL nº 427/2016;

► CONSIDERANDO ainda   o   decidido   na 1.014ª Sessão Plenária, realizada no dia 28 de julho de 2016.

RESOLVE:

Art.  1º- Tornar obrigatória a criação das Comissões de Revisão de Óbitos em todos os estabelecimentos hospitalares 

com mais de 25 médicos, adequando-se as já existentes às normas desta Resolução.

Legislação

RESOLUÇÃO CREMAL N° 427/2016 

Dispõe sobre a Comissão de Revisão de Óbitos em estabelecimentos hospitalares. 

DIREITOMÉDICO
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Art. 2º- A Comissão de que trata o artigo anterior será eleita pelo corpo clínico do hospital, em processo promovido 

pela Direção Técnica da Unidade. No caso onde houver, neste período, dois processos eleitorais sem candidatos, a 

Comissão de Revisão de Óbitos poderá ter seus integrantes designados pela Direção Técnica da Unidade.

Parágrafo 1º- Cabe ao diretor técnico da Unidade, com antecedência mínima de 90 dias da publicação do edital das 

eleições da Comissão de Revisão de Óbitos, protocolar no CREMAL   um   relatório circunstanciado que assegure uma 

infraestrutura mínima que será colocada à   disposição   da mesma, tais como:  local de funcionamento sinalizado; 

material de expediente e recursos humanos que se fizerem necessários para viabilizar o seu funcionamento;

Parágrafo 2º- A Comissão de Revisão de Óbitos será composta exclusivamente por médicos, devidamente habilitados 

ao exercício da medicina em território alagoano, conforme o artigo 17, da Lei nº 3.268/1957; 

Parágrafo 3º- O número de membros da Comissão de Revisão de Óbitos será de três integrantes;

Parágrafo 4º- A critério da Comissão de Revisão de Óbitos, poderão ser convidados outros profissionais de saúde a 

participar de reuniões específicas;

Art.   3º- A   não   existência   na   Instituição   de   Serviço   de   Anatomia Patológica, ou a realização de necropsia em 

Serviço de Verificação de Óbito, ou a realização de necropsia em Instituto Médico-Legal (IML), não exclui o trabalho da 

Comissão de Revisão de Óbitos.

Art. 4º- Compete à Comissão de Revisão de Óbitos a avaliação de todos os óbitos ocorridos na Unidade.

Parágrafo 1º- O direito ao sigilo do paciente e o dever de confidencialidade que todos os profissionais de saúde devem 

observar, mantém-se mesmo após a morte do paciente.

Parágrafo 2º- Quanto à responsabilidade pelo sigilo das informações, a Comissão de Revisão de Óbitos deverá ter a 

devida observância aos preceitos legais instituídos pelo Código de Ética Médica, além das Resoluções do Conselho 

Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, sempre resguardando a identidade dos pacien-

tes e dos profissionais envolvidos no seu atendimento.
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Parágrafo 3- Dos resultados das avaliações discutidas na Comissão de   Revisão   de   Óbitos, serão emitidos   relatóri-

os destinados ao Diretor Técnico da Unidade, os quais deverão ser mantidos arquivados.

Art. 5º- O preenchimento do documento de Declaração de Óbito deverá ser revisado no sentido de se detectarem 

falhas nas notificações obrigatórias e no adequado preenchimento das causas da morte e, assim, ajudar no processo 

de educação permanente, em busca da melhoria dos dados epidemiológicos importantes para a estatística em morta-

lidade e em vigilância em saúde pública.

Art.  6º- A participação de pelo menos dois membros da Comissão de Revisão de Óbitos não poderá ser concomitante 

nas Comissões de Ética e de Revisão de Prontuário, nas unidades de saúde com mais de 25 médicos.

Art.  7º- A Comissão de Revisão de Óbitos deverá manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica da Unidade, 

com a qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações.

Art.  8º- A Diretoria Técnica dos hospitais tem o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Resolução, para 

criar a Comissão de Revisão de Óbitos, devendo comunicar sua composição imediatamente à Seção de Pessoa Jurídica 

e Fiscalização do CREMAL, bem como quando das alterações de sua composição.

Art. 9º- Os casos omissos serão dirimidos pelo Plenário do CREMAL.

Art.  10º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. 

Fernando de Araújo Pedrosa (Presidente do CREMAL) ►
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Jurisprudência

FUNCIONÁRIO DEMITIDO NÃO PODE EXIGIR QUE O PLANO

DE SAÚDE SEJA CONVERTIDO PARA INDIVIDUAL

   

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLE-

TIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM 

JUSTA  CAUSA.  PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO 

BENEFÍCIO.   REQUISITOS PREENCHIDOS. EXAU-

RIMENTO DO DIREI-TO. DESLIGAMENTO DO USUÁRIO. 

LEGALIDADE. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. INAD-

MISSIBILIDADE.   OPERADORA. EXPLORAÇÃO EXCLU-

SIVA DE PLANOS COTIVOS.

1.  Cinge-se a controvérsia a saber se a operadora de 

plano de saúde está  obrigada  a fornecer, após o térmi-

no do direito de prorrogação do  plano  coletivo  em-

presarial  conferido  pelo  art. 30 da Lei nº 9.656/1998,  

plano individual substituto ao trabalhador demitido 

sem justa causa, nas mesmas condições de cobertura e 

de valor.

2.  Quando  há  a  demissão imotivada do trabalhador, 

a operadora de plano  de  saúde deve lhe facultar a 

prorrogação temporária do plano coletivo  empresarial  

ao  qual  havia  aderido,  contanto que arque integral-

mente  com os custos das mensalidades, não podendo 

superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 

6 (seis) meses e máximo de  24  (vinte e quatro) meses. 

Incidência do art. 30, caput e § 1º, da Lei nº 9.656/1998. 

Precedentes.

3.  A  operadora  de  plano  de  saúde  pode  encerrar o 

contrato de assistência  à  saúde do trabalhador demiti-

do sem justa causa após o exaurimento  do  prazo  

legal  de  permanência  temporária  no plano coletivo,  

não  havendo nenhuma abusividade em tal ato ou ata-

que aos direitos  do  consumidor,  sobretudo em razão 

da extinção do próprio direito  assegurado  pelo art. 30 

da Lei nº 9.656/1998. Aplicação do art. 26, I, da RN nº 

279/2011 da ANS.

4.  A  operadora  de plano de saúde não pode ser obri-

gada a oferecer plano  individual  a  ex-empregado  

demitido  ou exonerado sem justa causa  após  o  direi-

to  de permanência temporária no plano coletivo esgo-

tar-se  (art.  30  da  Lei  nº 9.656/1998), sobretudo se ela 

SAÚDESUPLEMENTAR
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não disponibilizar  no  mercado  esse  tipo  de  plano.  

Além disso, tal hipótese não pode ser equiparada ao 

cancelamento do plano privado de assistência  à  saúde  

feito pelo próprio empregador, ocasião em que pode  

incidir  os  institutos  da  migração  ou  da portabilidade 

de carências.

5.  Não  é  ilegal  a  recusa  de  operadoras  de planos de 

saúde de comercializarem planos individuais por atua-

rem apenas no segmento de planos  coletivos. Não há 

norma legal alguma obrigando-as a atuar em determi-

nado ramo de plano de saúde. O que é vedada é a dis-

criminação de  consumidores  em  relação  a  produtos  

e  serviços  que  já são oferecidos  no  mercado  de 

consumo por determinado fornecedor, como costuma  

ocorrer  em  recusas  arbitrárias  na contratação de 

planos individuais quando tal tipo estiver previsto na 

carteira da empresa. 

6.  A  portabilidade  especial  de  carências  do art. 7º-C 

da RN nº 186/2009  da  ANS  pode  se  dar  quando  o 

ex-empregado demitido ou exonerado  sem  justa  

causa ou aposentado solicitar a transferência para  

outra operadora durante o período de manutenção da 

condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 

da Lei nº 9.656/1998. Logo,  tal  instituto  não  incide  na 

hipótese em que o interessado pretende  a  migração  

de plano após exaurido o prazo de permanência tem-

porária no plano coletivo e, sobretudo, para a mesma 

operadora. 

7. Recurso especial não provido. 

(Resp 1592278/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016) ►
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Orientação Objetiva

OS JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA APLICADA PELA ANS TÊM 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO “TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO"

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão regula-

dor da saúde suplementar no Brasil, vem aplicando juros mora-

tórios pelo não pagamento de multas definidas na esfera admi-

nistrativa mesmo na pendência do processo administrativo. 

Para a agência, mesmo havendo a interposição de recurso com 

efeito suspensivo em relação à decisão que fixa a multa, sendo a 

decisão confirmada, os juros incidiriam desde a data da fixação 

da multa. 

 Contrariamente a esse posicionamento, o TRF4 entendeu 

recentemente que os juros moratórios incidem desde o trânsito 

em julgado da decisão administrativa definitiva, ou seja, da 

decisão final do processo administrativo, da qual não cabem mais recursos. Esse entendimento vem em benefício das 

operadoras de planos de saúde, já que os recursos administrativos suspendem o efeito das decisões anteriores, não 

sendo constituída a obrigação de pagar a multa, deixando também de correr juros por atraso do pagamento da pena-

lidade pecuniária. 

Enfim, é só com o “trânsito em julgado administrativo” é que a multa administrativa aplicada pela ANS pode ser cobra-

da.

(TRF4, Apelação Cível Nº 5004226-36.2014.4.04.7012, 3ª Turma, Relator: Fernando Quadros da Silva). ►
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Notícias

TRF4 EDITA NOVA SÚMULA REFERENTE À BASE DE

CÁLCULO DA TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR

No dia 05 de setembro de 2016, o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região publicou, no Diário Eletrônico da 

Justiça Federal da 4ª Região, novas súmulas. As súmulas 

foram propostas pela 1ª Seção do Tribunal, formada 

pelas 1ª e 2ª turmas, registrando a interpretação pacífi-

ca ou majoritária adotada pelas turmas especializadas 

em Direito Tributário.

Dentre as súmulas destaca-se, em relação ao tema da 

saúde suplementar, a de número 89. Segundo essa, a 

instituição da base de Taxa de Saúde Suplementar por 

resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar  

afronta o princípio da legalidade tributária.  Isso por-

que, embora a Taxa de Saúde Suplementar tenha sido 

instituída pela da Lei nº 9.661/2000 (artigo 20, I), sua 

base de cálculo somente veio a ser definida pela Reso-

lução RDC nº 10/2000 (art. 3º), o que ofende ao  princí-

pio da legalidade e ao disposto no artigo 97 do CTN, 

segundo o qual  a fixação de alíquota do tributo e da 

sua base de cálculo só pode ser estabelecida por meio 

de lei.

Súmula nº 89 - A instituição da base de cálculo da Taxa 

de Saúde Suplementar (TSS) por resolução da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (RDC nº 10, de 2000) 

afronta o princípio da legalidade tributária, conforme o 

disposto no art. 97, IV do CTN. ►

SAÚDESUPLEMENTAR
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DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA 

SAÚDE SUPLEMENTAR: RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 405, DE 9 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre o Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços 

na Saúde Suplementar – QUALISS; revoga a Resolução Normativa - RN 

nº 267, de 24 de agosto de 2011, com exceção do art.44-B incorpora-

do à RN nº 124, de 30 de março de 2006; e revoga também a RN nº 

275, de 1º de novembro de 2011, a RN nº 321, de 21 de março de 

2013, a RN nº 350, de 19 de maio de 2014, e a Instrução Normativa - 

IN nº 52, de 22 de março de 2013 da Diretoria de Desenvolvimento 

Setorial, e dá outras providências. 
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A RESOLUÇÃO 

NORMATIVA - RN Nº 405, DE 9 DE MAIO DE 2016

Referências

►http://anadem.org.br/cnj-e-governo-criam-banco-de-dados-para-subsidiar-magistrados-em-decisoes-na-saude

►http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CRMAL/resolucoes/2016/427_2016.pdf

►http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzI0OA

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzI0OA
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzI0OA
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