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Os hospitais e outros serviços de Saúde se
consolidam, a cada dia, em estruturas organizacionais
corporativas, tratadas assim por seus diretores e
administradores.

Se até pouco tempo, os departamentos jurídicos dos
hospitais eram muito demandados para apagar
incêndio, hoje, há um movimento maior em direção à
prevenção e orientação.



O departamento jurídico de um hospital ou de outros serviços de saúde não
pode ser dissociado do core business, ao contrário o departamento jurídico a
peça absolutamente necessária, que auxiliará aos demais departamentos da
organização, a fim de se constituir no instrumento de efetiva segurança
jurídica, análise e proposição de redução de passivos judiciais processuais e
ocultos, nas diversas operações previamente mapeadas por sua expertise e
pela Diretoria.





Hospitais privados 



É uma tendências do trabalho dos departamentos jurídicos ter parcerias com os escritórios
terceirizados que atuam nos Procon’s e nos Juizados Especiais Cíveis e também no âmbito da
Justiça do Trabalho e Justiça Federal.

O setor jurídico tem se relacionado com outras áreas da Entidade para mapear os problemas que são
levados ao Judiciário e informar as demais áreas sobre posturas ou mesmo detalhes de contratos
que podem ser aprimorados, legislações no âmbito administrativo e até mesmo na tomada de
decisões das Diretorias ou gerências.



O departamento jurídico, reflete-se como uma das áreas com maior dinâmica nas empresas 
inclusive em hospitais, tendo interfaces com os diversos departamentos, alguns exemplos: 

ATENDIMENTO COBRANÇA COMPRAS CADEIA DE SUPRIMENTOS

MARKETING RH FINANCEIRO

CAPTAÇÃO DE RECURSOS





Essa peculiaridade faz com que os profissionais que atuam no Departamento
Jurídico possuam alguns diferenciais, dentre eles a visão de negócio, o
pensamento estratégico e a ação rápida frente às questões que se apresentam
a cada movimento do segmento, como uma nova legislação ou mudanças na
estrutura administrativa, dentre outras situações.





JURÍDICO

INTERNO

TRABALHISTAS

CÍVEIS

PROCON

MINISTÉRIO

PÚBLICO

ÓRGÃOS

GOVERNAMENTAIS

NOTIFICAÇÕES

TRIBUTÁRIOS

- ANÁLISE

- LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

- PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS

- SUBSÍDIOS TÉCNICOS

- PREPOSTO ...

JURÍDICO 

EXTERNO



ÍNDICE DE CUSTOS















POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS



POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS  

TRABALHISTAS – Avaliação por setor definido



TRABALHISTAS





GRÁFICO DO MONTANTE HISTÓRICO DE AÇÕES JUDICIAIS E REGULATÓRIOS QTDE. E VALOR



• grupos de estudos com médicos auditores

• relacionamento estrito entre o Jurídico e Gerência do plano

• palestras com advogados sobre o Código de Defesa do Consumidor

• acompanhamento das decisões dos Tribunais Superiores



CONTROLE  DE DEMANDAS JUDICIAIS  

PRINCIPAIS MOTIVOS DE AÇÕES JUDICIAIS E REGULATÓRIAS

Causas de Pedir - Hospitalar

Gastroplastia - 18 Radioterapia - 2 Protese - 6

Cateter - 11 Angioplastia - 7 Oftalmotológica - 5

Oncologia - 9 Cobertura/negativa do plano - 9 Reativação do Contrato - 5

Reajuste do Plano - 9 Bariátrica - 6 Tratamento Cardíaco - 1

Coluna -3 Doopler - 2 Mama - 3

Utero - 5 Pulmonar - 1 Adenoide - 1

Cranio - 2 Exames diversos - 12 Rim - 2



Na seara consultiva, é grande a possibilidade de que a realização de um negócio
jurídico, sem que antes sejam avaliadas previamente as condições gerais
pretendidas , traga sérios prejuízos e de considerável monta.

A ESTRATÉGIA É FUNDAMENTAL PARA QUE SE TENHA UM SANEAMENTO DE UM GRANDE PASSIVO JUDICIAL 







Na área judicial, é fundamental a gestão eficiente do contencioso, identificando demandas de risco,

quer em relação a valores, quer em relação à formação de precedentes, análises de viabilidade da

propositura de demandas que objetivem as isenções, imunidades e a possibilidade de recuperação

de créditos, com redução de gastos na área tributária e fiscal.

- Restituição e suspenção a exigibilidade da contribuição ao PIS, correspondente a 1,00% (um por cento) da folha de 

pagamentos mensal.

- Restituição e dispensa do IR sobre aplicações financeiras e sobre o Imposto sobre Operações de Crédito/Financeiras.

- Restituição os valores pagos à título de Contribuição Social da Quota Patronal, incidente mensalmente sobre folha 

de pagamento.



contato@lincolnmagalhaes.com.br

55 43 9 9951 0441

Muito obrigado !


