
 
 

PARECER JURÍDICO 

 

INTERESSADO: Presidente do COSEMS Regional de Alfenas 

 

1. Trata-se de consulta proferida pelo Exmo. Presidente do COSEMS Regional de Alfenas, acerca da 
legalidade do contrato enviado – documento anexado – na intenção de viabilizar a assinatura. 
O mencionado contrato tem por objeto “ a indicação de pacientes pela CONTRATANTE para a 
realização de Exames de Cateterismo pela CONTRATADA. Parágrafo Único: Os serviços serão 
prestados na sede da CONTRATADA aos pacientes indicados e autorizados pela CONTRATANTE.” 
Cumpre ressaltar também a Cláusula Quarta, que trata do – “DO VALOR E DO PAGAMENTO - : O 
valor fixado pela CONTRATADA por Exame de Cateterismo é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais) e para pacientes revascularizados ou com solicitação médica de cateterismo com Aortografia, 
o valor fixado é de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais),Arteriografia de membro inferior e 
Arteriografia Cerebral o valor é R$ 970,00 (novecentos e setenta reais).Parágrafo Primeiro: Os 
exames serão realizados mediante o comprovante antecipado do pagamento ou à vista pelo 
paciente, do valor certo e fixo.” 
 

2. Análise e Fundamentação 
 
A Constituição Federal de 1988, estabelece que a “Saúde é uma "política social" (art. 6º), “direito de 
todos e dever do Estado” (Art. 196). É política de "relevância pública" (Art. 197) parte integrante da 
"Seguridade Social" (Art. 194), devendo ser "financiada por toda a sociedade", de forma direta e 
indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios (Art. 195, e, §§ 1º e 2º, I, II e III do Art. 198), além de contribuições sociais 
(I, II e III, do art. 195) e outras fontes (§ 1º, art. 198), jamais podendo ser reservada apenas e na 
quantidade que alguém possa individualmente financiar, mas, na medida da necessidade dos 
indivíduos e das coletividades (II do Art. 198). É direito universal, ou seja, de todos os brasileiros e 
estrangeiros que vivem no Brasil. E ainda, como "direito fundamental", tem aplicação imediata (§ 
1º, do art. 5º).(g.n.)Direito sanitário e saúde pública / Ministério da Saúde– Brasília: Ministério da 
Saúde, 2003. 
 
Em nenhum momento na Constituição Federal Brasileira, ou em qualquer outra norma legal vigente 
verifica-se a possibilidade de um prestador cobrar do USUÁRIO DO SUS pelo serviço prestado, ou 
seja, aquele já financiado pelos entes citados acima – com parte de recursos repassados ao 
município – com os quais ele “financiaria” o valor descrito na Cláusula Quarta do Contrato 
encaminhado para análise. 
 
 



 
 
Ademais, tem–se claramente fundamentado como principio norteador do Sistema Único de Saúde  
- a INTEGRALIDADE – que traz consigo a GRATUIDADE . 
Para lembrar, os princípios são um conjunto de proposições que alicerçam ou embasam um sistema 
e lhe confere legitimidade. Direcionam os atos administrativos. São ponto de partida e base de 
referência para o controle social do Sistema Único de Saúde. 
 
O art. 43, Lei n.º 8.080/90, estabelece que  
 
“Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos 
contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as 
entidades privadas.” 
Para por fim a controvérsia quanto a integralidade e a gratuidade – quanto a não especificação 
direta pela Constituição da República, a  Lei Complementar nº141/2012, trouxe em seu art.2º a 
definição das ações e serviços públicos de saúde, e frisou no inciso I: 
 
Art. 2o  Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nesta Lei 
Complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas 
voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos 
princípios estatuídos no art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes 
diretrizes:  
 
I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e 
GRATUITO; (...) 
 
Assim, quando se admite qualquer tipo de pagamento a ações e serviços de saúde fornecidos e 
custeados pelo ente financiador (união, estado ou município), a usuários do sistema único de 
saúde, estamos ferindo claramente o princípio da integralidade e a norma constitucional vigente – 
enfraquecendo o estado constitucional. 
 
Nestes termos, a gratuidade, impõe a inadmissão de qualquer tipo de exigência financeira ou 
contraprestativa, por parte do usuário do SUS, que já está financiado pela dotação – rubrica 
orçamentária municipal. 
 
Além disso, a garantia dessa gratuidade está efetivada com a emissão da Autorização de Internação 
Hospitalar (AIH), sendo vedada qualquer espécie de cobrança complementar do paciente ou 
familiar, como estabelece, a Portaria MS/SAS n.º 113/97, em seu item 2.1: 
 
“2.1. A AIH garante a gratuidade total da assistência prestada, sendo vedada a profissionais e/ou às 
Unidades Assistências públicas ou privadas, contratadas, ou conveniadas a cobrança ao paciente ou 
seus familiares, de complementariedade, a qualquer titulo.” 
 



 
 
Nada obstante, trazemos a norma disposta no § 1º, do art. 327, do Código Penal, que equipara as 
pessoas que trabalham para prestadores de serviços, contratada ou conveniada à Administração, 
na execução de atividade tipicamente pública, à condição de funcionário público.  
 
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente 
ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 
 
§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade 
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a 
execução de atividade típica da Administração Pública. 
 
Vejamos a jurisprudência consolidada sobre o caso: 
 

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 14851 RS 2004.71.00.014851-7 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. 
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PACIENTE INTERNADA PELO SUS. 
DESCABIMENTO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS, 
POIS AS DESPESAS FORAM CUSTEADAS PELO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA OPERAÇÃO. DANO 
MORAL EXISTENTE. INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 REAIS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
 
 
TRF-4 - HABEAS CORPUS : HC 35315 RS 2002.04.01.035315-7 
HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. COBRANÇA DE 
VALORES DE PACIENTE DO SUS. JUSTIÇA ESTADUAL. 
DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL.COMPETÊNCIA PARA 
O JULGAMENTO. CONFLITO NEGATIVO. 

 
 
 
Nesse sentido, concluímos que, nos casos em que o profissional leva o paciente a acreditar que, 
para obter o atendimento que lhe é devido pelo sistema público, precisa pagar uma determinada 
quantia, alegando a demora do sistema, ou a superlotação, se este profissional acabar por receber 
quantia para realizar o atendimento coberto pelo SUS, estará configurada a prática de estelionato. 
 
Ressalte-se que a opção do paciente por atendimento privado pressupõe a absoluta exclusão de 
qualquer cobrança do SUS. 
 
 



 
 

3. Conclusão 
 
De todo o exposto, conclui-se que a prática de cobrança de ações e procedimentos públicos de 
saúde em desfavor dos usuários dependentes desses serviços é atentatória aos princípios 
constitucionais e aos direitos fundamentais do cidadão, de modo a ressaltar práticas de 
improbidade administrativa e até criminais por seus responsáveis. 
 
O  Sistema Único de Saúde tem por princípios o acesso universal, igualitário e GRATUITO, e deles o 
gestor público não pode se esquivar. 
 
Este é o parecer. 
 

 
 
 
Anexo I – Contrato 
 
 
CONTRATO DE PARCERIA 
 
CONTRATO DE PARCERIA que entre si celebram, de um lado a Prefeitura Municipal de 
_____________________________, pessoa jurídica de direito ___________________, inscrita no 
CNPJ sob o número _____________________________ com sede na 
______________________________________________, n.º _____ Centro, na cidade de 
Varginha/MG, neste ato representada pelo Sr. ____________________________, brasileiro, 
casado, empresário, com CPF: n.º ____________________________ e RG: n.º MG 
_______________________, SSP/MG., residente domiciliado em 
_________________________________________________, MG., doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado,  a empresa MINAS CARDIO – INSTITUTO DE 
INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
N.º 04.803.460/0001-09, com endereço na Avenida Rui Barbosa, n.º 158, Centro, na cidade de 
Varginha, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
É objeto do presente contrato a indicação de pacientes pela CONTRATANTE para a realização de 
Exames de Cateterismo pela CONTRATADA. 



 
 
Parágrafo Único: Os serviços serão prestados na sede da CONTRATADA aos pacientes indicados e 
autorizados pela CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, 
admitida a sua prorrogação nos termos da lei. 
  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO AGENDAMENTO E AUTORIZAÇÃO 
 
O agendamento deverá ser feito pela Secretaria de Saúde da CONTRATANTE, enviando o formulário 
ANEXO 1, preenchido, assinado e carimbado, via fax. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 
 
O valor fixado pela CONTRATADA por Exame de Cateterismo é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais) e para pacientes revascularizados ou com solicitação médica de cateterismo com Aortografia, 
o valor fixado é de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais),Arteriografia de membro inferior e 
Arteriografia Cerebral o valor é R$ 970,00 (novecentos e setenta reais). 
 
Parágrafo Primeiro: Os exames serão realizados mediante o comprovante antecipado do 
pagamento ou à vista pelo paciente, do valor certo e fixo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A) Não caberá ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade, civil ou criminal, pelos atos praticados 
pela CONTRATADA nas pessoas de seus sócios, procuradores, prepostos ou contratados a qualquer 
título. Responderá, contudo, na forma da lei, pelas conseqüências dos atos praticados naquilo que 
lhe couber. 
 
B) O presente Contrato não constitui qualquer vínculo trabalhista, societário ou fiscal dos sócios, 
empregados, prepostos ou subcontratados de cada uma das partes; 
 
C) Cada parte é única e exclusivamente responsável pelos encargos de natureza trabalhista ou 
parafiscal decorrentes da relação de emprego com seus funcionários, bem como por quaisquer 
direitos que venham a ser pleiteados por qualquer de seus sócios, empregados, prepostos ou 
subcontratados. 
 



 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da CONTRATANTE, dentre outras constantes deste instrumento: 
 
A) Não interferir nas rotinas administrativas da CONTRATADA, excetuando-se as situações em que 
qualquer de seus sócios, contratados a qualquer título, fornecedores, prepostos e procuradores 
estiverem descumprindo ou em vias de descumprir quaisquer normas vigentes ou as disposições 
deste contrato. 
 
B) Zelar pela integração dos profissionais da CONTRATADA com os seus profissionais. 
 
C) Garantir os pagamentos estabelecidos contratualmente. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras constantes deste instrumento: 
 
A) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato que possa vir a 
dificultar ou impossibilitar o exercício das suas atividades. 
 
B) Zelar pela qualidade no atendimento e pelas normas de boa convivência com os demais usuários. 
 
C) Prestar os serviços objeto deste contrato de acordo com os padrões exigidos pela Vigilância 
Sanitária, com a aprovação da Prefeitura Municipal e demais órgãos competentes.  
 
D) Utilizar-se de equipamentos em perfeitas condições de funcionamento para a prestação dos 
serviços ora pactuados. 
 
E) Fornecer pessoal próprio – que deverá usar vestuário adequado à prestação de serviços ora 
contratada - inclusive os de atendimento ao público, cabendo-lhe responder por todas as 
obrigações trabalhistas, cíveis, tributárias e previdenciárias pertinentes. 
 
F) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 
 



 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e 
as previstas em lei, desde já reconhecidos pela CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE. 
Constituem motivos para rescisão do contrato: 
 
I - o não cumprimento ou o cumprimento irregular dos serviços, das cláusulas contratuais, suas 
especificações, projetos ou prazos; 
II - independentemente de notificação, pelo final de sua vigência; 
III - amigável, por acordo escrito entre as partes; 
IV - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial; 
V - a decretação de falência, a dissolução da empresa e/ou a alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da sua estrutura, que venham a prejudicar a execução do contrato; 
VI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelas autoridades administrativas da CONTRATANTE; 
VII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 
VIII - o atraso injustificado no início do serviço; 
IX - a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
X- o desatendimento das determinações regulares da CONTRATANTE; 
XI - o cometimento reiterado de faltas na execução do contrato nos termos do § 1º do artigo 67 da 
Lei no. 8.666/93; 
XII - a supressão, por parte da CONTRATANTE, de serviços acarretando modificação do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei n º 8.666/93; 
XIII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
 
 
CLÁUSULA NONA: DA VISTORIA 
 
Fica facultado à CONTRATANTE vistoriar o local e a qualidade da prestação dos serviços, bem como 
os equipamentos e utensílios utilizados devendo, para tanto, comunicar à CONTRATADA com 02 
(dois) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Varginha/MG para dirimir quaisquer questões oriundas 
deste contrato, de seus documentos integrantes e complementares, renunciando expressamente a 
outro que venham a ter, por mais privilegiado que seja. 



 
E, por estarem justas e contratadas firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e 
valor perante as testemunhas abaixo nomeadas.  
 
Varginha/MG, ___ de __________ de 2013. 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Prefeitura Municipal de __________________________ 
 
CONTRATANTE 
  
_________________________________________________________ 
 
MINAS CARDIO – INSTITUTO DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA 
 
CONTRATADA 
                                                
 
TESTEMUNHAS:   __________________________________________________________ 
                                  CPF: _____________________________ 
                                   __________________________________________________________ 
                                  CPF: ______________________________ 
 


