
EDIÇÃO 003 |  AGOSTO 2018

LEIA NA PÁGINA 2

COOPERATIVAS 
MÉDICAS SÃO TEMA 
DE ARTIGO NO SITE

DOENÇAS ISENTAM 
IMPOSTO NA RENDA 
DA PESSOA FÍSICA 

JUSTIÇA COMUM 
DEVE JULGAR 
OS PLANOS DE 
AUTOGESTÃO

Erro de interpretação 
ameaça direito às FIVs
por  Ana Patrícia Batista*

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem surpreendendo, 
desde o ano passado, ao desobrigar os planos de saúde a cobrir o 
tratamento da infertilidade com o uso da fertilização in vitro (FIV). Os 
ministros que compõem a Turma têm feito uma interpretação 
restritiva, desconsiderando por completo os princípios 
constitucionais, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei 
9656/98, que regula os planos de saúde. 
 
O STJ utiliza como argumento a expressa limitação da Lei 9656/98, 
que desobriga os planos de saúde a cobrirem a inseminação artificial. 
Ocorre que se tratam de técnicas distintas e que, por outro lado, não 
há expressa exclusão da cobertura da fertilização in vitro. Logo, as 
restrições contratuais devem ser interpretadas de maneira mais 
favorável ao consumidor, conforme o artigo 47 do CDC. 
 
A diferença entre as técnicas é que, na inseminação artificial, as 
células reprodutivas masculinas são inseridas na cavidade uterina, 
onde eventualmente ocorrerá a fecundação; e na fertilização in vitro, 
a fecundação ocorre fora do organismo feminino. Essa confusão na 
interpretação do STJ pode colocar em xeque o direito de mulheres que 
sofrem com o problema de infertilidade e estão na  expectativa de 
realizar o tratamento com o custeio por parte do plano ou do Estado. 

Normalmente, os tribunais 
brasileiros decidem pela 
obrigação do plano de saúde de 
custear a fertilização in vitro, 
quantas vezes forem necessárias 
para o sucesso do tratamento. 
Isso porque a infertilidade é 
uma doença reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e, no Brasil, a Lei 
9656/98 estabelece que os 
planos de saúde são obrigados a 
custear todas as doenças 
listadas na CID (Classificação 
Internacional das Doenças). 
 
Sendo assim, há um equívoco na 
interpretação da 3ª Turma do 
STJ sobre o assunto, o que gera 
uma lacuna normativa que não 
pode ser interpretada de forma 
desfavorável ao consumidor, 
sendo necessária a garantia do 
direito constitucional ao 
planejamento familiar e do 
tratamento da infertilidade por 
meio da fertilização in vitro. 
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Portador de doença grave tem 
isenção de imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física
As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88. Para 
isso, é preciso que os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, 
pensão ou reforma; e que possuam alguma das doenças graves 
descritas abaixo. A isenção não ocorre nos rendimentos decorrentes 
de atividade empregatícia ou de atividade autônoma, recebidos 
concomitantemente com os de aposentadoria, reforma ou pensão. 
 
Doenças graves: AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida),  
Alienação Mental, Cardiopatia Grave, Cegueira (inclusive monocular),  
Contaminação por Radiação, Doença de Paget em estados avançados 
(Osteíte Deformante), Doença de Parkinson, Esclerose Múltipla,  
Espondiloartrose Anquilosante, Fibrose Cística (Mucoviscidose),  
Hanseníase, Nefropatia Grave, Hepatopatia Grave, Neoplasia 
Maligna, Paralisia Irreversível e Incapacitante ou Tuberculose Ativa. 
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Planos de saúde estão 
obrigados a fornecer 
medicamentos off label 
– aqueles que são 
prescritos, mas não 
possuem autorização da 
Anvisa. Segundo decisão 
de maio de 2018, o STJ 
indicou que as 
seguradoras "não 
podem limitar os 
tratamentos a serem 
realizados, inclusive os 
medicamentos 
experimentais." 

Medicação 
off label

A Terceira Turma do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) fixou, em 
março deste ano, que 
é competência da Justiça 
comum estadual (não da 
Justiça Trabalhista) o 
julgamento de ações que 
discutem o direito de ex- 
empregado, aposentado 
ou demitido sem justa 
causa, de permanecer 
em plano coletivo 
oferecido pela 
empregadora na 
modalidade de 
autogestão. Segundo a 
decisão, a causa "se 
origina de relação 
autônoma nascida com a 
operadora de plano de 
saúde, a qual possui 
natureza civil." 

Planos de  
autogestão
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O cenário das 
cooperativas médicas é 
tema de artigo da 
advogada Marina Basile. 
Acesse: bit.ly/2OubDOj


