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Empresa criada há 45 anos especialmente para atender os pro ssionais da área de Saúde

Assessoramos consultórios, clínicas, hospitais, sociedades e sindicato dos médicos. Somos
certi cados com ISO 9001, conferido pelo CRC e SESCON, através o PQN - Programa de
Qualidade Necessária. Atuamos nas áreas Contábil, Fiscal, Tributária, Recursos Humanos,
Legalização, Auditoria Interna e Suporte Fiscal, oferecendo ao Pro ssional da Saúde uma
assessoria diferenciada, com informações precisas, procurando atendê-lo da melhor forma
possível. Participamos de palestras em congressos, agregando conhecimento aos médicos,
promovendo debates para tirar dúvidas desses pro ssionais tão importantes em nossa vida.

1

NOSSA MISSÃO
Nosso objetivo com este e-book mensal é que, através de sua leitura, passe a ter acesso
direto dentro da maior comodidade a todas as matérias mais importantes publicadas no
mês, oferecendo uma assessoria diferenciada com informações precisas que seja do seu
interesse como médico(a), mantendo-os atualizados e bem informados.

FIQUE MAIS PRÓXIMO!
Nosso site
Facebook
Instagram
LinkedIn
E-Mail (diretoria@asse.com.br)
(21) 2216-9900
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Prezado Doutor(a),
Favor assinar esta petição que trata dos direitos dos médicos sócios das sociedades unipro ssionais, criada pela Lei
Nacional 406/1968.
O Grupo Asse esteve reunido em 03/2019 com a nova diretoria do Cremerj, doutores Sylvio Provenzano, José
Blanco, médicos renomados e atenciosos a causa médica e da saúde e doutor Anderson Abreu, presidente da
Associação dos Antigos Alunos da Faculdade da Urca para tratar de interesses da classe, sendo também apoiados para
uma nova mobilização como ocorrida em 2012, para que o médico sócio de PJ pagasse o ISS xo mensal por sócio de
R$85,73 e não 5% sobre a NFS-e.
O Cremerj à época (anos 2012 a 2014) não fez a representatividade que os médicos esperavam, denegando o direito
de 98% das sociedades unipro ssionais, diferente do informado em seu jornal, reuniões no Cremerj, Prefeitura e
almoço com o prefeito Eduardo Paes com mais de 100 médicos, quando prometeu que não era justo este
entendimento da Prefeitura. No nal, foi uma falácia do prefeito com aquiescência do Cremerj.
Faça parte e assine nosso abaixo assinado para que o CREMERJ busque na justiça o direito das sociedades
unipro ssionais CLICANDO AQUI.
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Você tem o sonho de se aposentar e ter tempo para começar curtir avida com uma renda xa que é sua por direito?
Esse é o sonho da maioria dos brasileiros que contribuem ao longo dos anos para o INSS, no entanto, com tanto debate
sobre mudança de regras na aposentadoria, algumas pessoas estão meio perdidas com relação aos seus direitos.
É preciso levar em consideração vários fatores para ter certeza de quanto tempo ainda falta trabalhar para que você
possa ter sua aposentadoria garantida pelo órgão.

Conferindo Quanto Tempo Falta
Se você tem dúvidas sobre quanto tempo ainda precisa contribuir ao INSS para se aposentar, é possível consultar esse
dado através do portal do INSS.
No primeiro acesso, será preciso ter em mãos seu CPF e gerar uma senha para que possa usar o portal. Gerar a senha é
fácil, você precisará apenas con rmas algumas perguntas sobre seus dados pessoais para que o INSS saiba que de fato
é você que está acessando essas informações a m de evitar que terceiros acessem e ocorram fraudes com seus dados.
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Após con rmar todos os dados solicitados, o próprio site irá te fornecer uma senha de acesso e você deve salvar essa
senha para que possa consultar suas informações no portal do INSS sempre que houver necessidade. No portal você
terá acesso a simular quanto tempo ainda precisará contribuir para o órgão a m de obter sua aposentadoria.
A navegabilidade do portal é bastante fácil, mas se ainda houver alguma dúvida sobre como fazer a simulação ou
qualquer problema com a geração de sua senha, você pode ligar para a central de atendimento do INSS e pedir
orientação aos pro ssionais que irão te atender. O atendimento na central telefônica se dá diariamente de segunda a
sábado, basta ligar para 135 e aguardar atendimento.

Já Contribui o Su ciente e Agora?
Se você percebeu que já está com o tempo de contribuição que é exigido para solicitar a sua aposentadoria, então está
na hora de agendar um atendimento na agência do INSS. Você pode agendar esse atendimento pelo telefone 135 ou
pelo próprio portal, aonde irá colocar seus dados e escolher a agência que ca mais próxima de sua casa ou do seu local
de trabalho, de acordo com o que car mais cômodo para as suas necessidades.
No dia do atendimento você deverá levar suas carteiras de trabalho e todos os documentos necessários para
comprovar o tempo de contribuição que você tem, a m de que o atendente possa dar a entrada na
sua aposentadoria. Também será preciso levar outros documentos como: cópia do CPF e cópia do RG, a m de
comprovar a sua identidade. Na maioria das cidades brasileiras, esse atendimento é demorado mesmo sendo
agendado, se você ligar em janeiro por exemplo, poderá ser atendido em fevereiro ou março, porque são muitas
pessoas utilizando os serviços do INSS e poucas agências para dar conta dessa demanda.
Além disso, após dar a entrada no pedido de aposentadoria, toda a documentação ainda será analisada pelo órgão, por
isso, você precisa estar nanceiramente preparado para esperar pelo pagamento de seu primeiro salário como
aposentado, que pode demorar alguns meses para ser liberado em sua conta após o pedido de aposentadoria no órgão.
Todo o processo de marcação e acompanhamento dos seus dados pode ser feito através do portal do INSS, por isso, é
importante ter sua senha anotada em local seguro para que você possa acompanhar o progresso do seu pedido
de aposentadoria pelo site, sem precisar sair do conforto de sua casa para ir até uma agência esclarecer suas dúvidas.
E quando a aposentadoria começar a cair em sua conta, é hora de aproveitar a vida e curtir ao máximo o período
merecido de descanso!
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A declaração dos aluguéis pagos ou recebidos é um tema que gera muitas dúvidas dos contribuintes ao declarar
o imposto de renda, mas não há escapatória: “Seja locador ou locatário de um imóvel, e se estiver dentro das regras de
obrigatoriedade, deverá informar esses rendimentos de 2018 para a Receita Federal”.

Como declarar o pagamento de aluguel?
O aluguel pago, seja para pessoa física ou jurídica, deve ser informado na declaração. Faça o download do programa da
Receita Federal e siga os passos abaixo:
1. Abra a cha “Pagamentos Efetuados”;
2. Informe o código “70 - Aluguéis de imóveis”;
3. Informe o CPF ou o CNPJ, o nome do locador e o total de valores pagos em 2018.
Essa operação não resulta em nenhum benefício scal, mas deve ser informada para que haja o cruzamento de
informações com a declaração do bene ciário do rendimento. A omissão também pode te sujeitar a uma multa de 20%
do valor não declarado.
Recebi pagamentos de aluguel, como declarar? Caso tenha recebido os rendimentos de outra pessoa física em 2018,
você deverá informar os valores recebidos e ainda fazer o recolhimento mensal do Carnê-Leão, caso o recebimento
mensal supere R$ 1.903,98, e informar os valores da seguinte forma:
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1. Selecione a cha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física/Exterior” e indique se o rendimento é do
titular ou do dependente na aba “Outras Informações”.
2. Na coluna “Rendimentos - Aluguéis”, informe, no mês correspondente, o valor do aluguel recebido e, na coluna
“Carnê-Leão - DARF pago código 0190”, informe o valor do imposto recolhido. Do valor bruto do aluguel, podem ser
subtraídos, quando o encargo tenha sido exclusivamente do locador, somente quantias relativas a:

impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
despesas de condomínio.
Quando os aluguéis forem pagos por pessoa jurídica, os valores devem ser informados com base no comprovante de
rendimento fornecido pelo locatário. Com base nesse documento, preencha a cha “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica”, indicando o CNPJ, o nome da fonte pagadora, os valores dos rendimentos recebidos e o
valor do imposto retido.
Quando o imóvel alugado pertencer a mais de uma pessoa física, o contrato de locação deve discriminar a
porcentagem do aluguel que cabe a cada condômino. Caso a cláusula não conste no contrato, é recomendável fazer um
aditivo com essas informações.
Quando falamos de bens comuns, como em casamento ou união estável, os rendimentos dos aluguéis são tributados
na proporção de 50% em nome de cada cônjuge ou em 100% no nome de um dos cônjuges. A única exceção é quando
há um contrato escrito entre os companheiros, pois, neste caso, a porcentagem xada nele será a válida.
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Os médicos que trabalham de forma subordinada terão vínculo de emprego
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho desobrigou a empresa de medicina diagnóstica Fleury S. A., do Rio
de Janeiro, de contratar médicos na condição de empregados a partir da Lei da Terceirização (13.429/2017) e da
Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego apenas dos médicos que
efetivamente trabalhavam de forma subordinada antes da vigência das leis. A partir da entrada em vigor das normas,
as empresas têm liberdade para terceirizar o serviço.

Pejotização
O processo é uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho relativa à terceirização da
contratação de 1.400 médicos especializados para atuar em todas as unidades da empresa no Estado do Rio de
Janeiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) entendeu que se tratava de “pejotização”, em que o
trabalhador constitui pessoa jurídica para prestar serviços à empresa mas, na prática, tem per l de empregado.
Com essa conclusão, o TRT determinou que o laboratório se abstivesse de contratar novos médicos por meio de
pessoa jurídica. Condenou-o ainda ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 3 milhões, a
ser revertida a instituições públicas de saúde para apoio e tratamento de vítimas de acidente de trabalho ou de
doenças pro ssionais, e xou a multa diária de R$ 5 mil por trabalhador em situação irregular.
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Prestação de serviços
No recurso de revista, a Fleury sustentou que deveria ser aplicada a Lei 13.429/2017, que regula, no artigo 4º-A, a
contratação de prestadores especí cos, uma vez que se discute no processo a licititude da prestação de serviços
médicos. Argumentou que não caram con gurados os requisitos do vínculo de emprego, a exigência de constituição
de pessoa jurídica para a contratação nem a existência de dano moral coletivo.

Associação
A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (ABRAMED) foi admitida no processo na condição de amicus curiae
(pessoa, entidade ou órgão com interesse na questão jurídica levada à discussão no Judiciário). No julgamento, a
entidade ressaltou que muitos médicos preferem se manter como autônomos, por terem liberdade e autonomia no
gerenciamento da prestação do serviço. Disse ainda que o reconhecimento do vínculo de emprego implicaria aumento
dos custos dos serviços, com repasse para a população, mediante aumento dos planos de saúde.

Enquadramento jurídico
O relator do recurso de revista, ministro Alexandre Agra Belmonte, observou que se trata de uma ação civil pública
com condenação que envolve efeitos futuros. Contudo, a partir da vigência da Lei da Terceirização e da Reforma
Trabalhista, a empresa pode terceirizar livremente serviços, até mesmo na atividade- m. “Não se sustenta mais a
condenação à proibição de contratação de novos médicos por meio de pessoa jurídica”, a rmou. “A questão é saber
qual o enquadramento jurídico das relações de trabalho”.
No caso, o ministro assinalou que, de acordo com o TRT, a subordinação jurídica não tinha cado claramente
demonstrada em relação a todos os médicos. Assim como a rma que havia pro ssionais sujeitos à estrutura
organizacional da empresa, com cumprimento de jornada xa e sem possibilidade de substituição, também transcreve
depoimentos de médicos que não seriam subordinados, e remete a prova da existência da subordinação de cada
contrato para a fase de execução.
Solução
A partir dessas considerações, a Turma, seguindo o voto do relator, determinou que a empresa registre a carteira de
trabalho apenas nos casos em que car comprovada a subordinação, com obrigação de comparecimento habitual,
horário de trabalho e impossibilidade de substituição. Foi excluída da condenação, a partir da vigência das duas leis, a
proibição de contratar médicos autônomos ou por meio de pessoas jurídicas regularmente constituídas, ainda que nas
instalações dos laboratórios tomadores de serviços.

Condenação
Uma vez que o Tribunal Regional admitiu a pejotização lícita de trabalho autônomo, a Turma reduziu o valor da multa
para R$ 1 mil por dia a partir da decisão e, considerando inadequado o valor da indenização por dano moral xado,
reduziu-o para R$ 150 mil por médico em relação ao qual venha a car caracterizada a subordinação ou a
irregularidade de contratação por meio de pessoa jurídica.
A decisão foi unânime. (MC/CF) Processo: RR-10287-83.2013.5.01.0011
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