Secretaria dde Serviços Inntegrados de Saúde
Coordenaadoria de Benefícios
Seção dde Análise dee Despesas M
Médicas

INST
TRUÇÕES DE FA
ATURAM
MENTO
DESPESAS MÉ
ÉDICO-HOSPITALARES E CORR
RELATOS
S
1. EN
NTREGA D
DAS FATU
URAS:

D
de fatturamento
1.1. Datas
1.1.1. Obseervar as dataas especificaadas pelo ST
TJ para entrrega das fatuuras:

Quanndo o final de cada perríodo de recebimento cair em diaa não útil, a entrega daa fatura
deverrá ser ANTE
ECIPADA.
1.2. Horário
H
de entrega daas faturas
O horário dee entrega doo faturamennto será das 07 horas e 30 minutos às 18

1.2.1.

horass e 30 minuutos.
1.3. Local
L
de en
ntrega das ffaturas
1.3.1. Supperior Tribuunal de Justtiça – Seçãoo de Protoccolo Admin
nistrativo, S
Setor de
Adm
ministração F
Federal Sul,, Quadra 066, Lote 01, E
Edifício doss Plenários, Térreo,
sala B
B003.
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1.4. Composição
C
o dos lotes de guias
1.4.1. O nnúmero mín
nimo de guiias em um loote de faturaamento devverá ser 10 (dez);
1.4.2.

O número m
máximo de guias em um lote dee faturamennto deverá ser 50

(cinq
quenta);
1.4.3. O crredenciado que possuirr menos de 50 guias paara faturar nno mês não deverá
fracioonar o faturaamento (várrias faturas com númeroo reduzido de
d Guias dee Atendimennto).

2. DO
OCUMENT
TOS OBRIIGATÓRIO
OS PARA ANÁLISE
A
D
DOS PROC
CESSOS:
2.1. R
Relação de atendimen
ntos constan
ntes na fatu
ura
2.1.1. D
Deverá serr encaminnhada rellação doss atendim
mentos coonforme
FORMUL
LÁRIO DE
E REMESSA DE FATURA
AMENTO (disponíveel para
preenchim
mento no sitee do STJ) ouu documentoo similar quue contemplee tais inform
mações.
Não deverãoo constar na relação dde atendimeentos, tamppouco deverão ser
2.1.2. N
enviados documentos
d
s de faturaamento relaativos aos b
beneficiárioos especiaiis, pois
conforme estipula o E
Edital de C
Credenciameento vigentee, estes paccientes deveerão ser
m o Próatendidos nna rede creddenciada sobb os mesmoos valores dee tabela pratticados com
Ser, mas ddeverão custear seu trataamento no ato
a do atenddimento.
2.2. Guias de attendimentoo
As guias dde atendimento, disponiibilizadas no
n portal do STJ, deverrão ser preennchidas
ULTA, SP/S
SADT, OUT
TRAS DESP
PESAS,
confoorme instruçções de cadaa tipo de guuia: CONSU
RESU
UMO DE IN
NTERNAÇÃ
ÃO. Atentaar-se para o preenchime
p
nto dos cam
mpos obrigattórios.
2.3. Fatura
F
e doocumentos comprobat
c
tórios de deespesas méd
dicas e hosp
pitalares
2.3.1.

Paara a análisee de proceddimentos clínnicos ou cirrúrgicos é nnecessário observar

os seguintees itens:
a)) Encaminnhar pedidoo médico com data,, carimbo e assinatu
ura do
prrofissional.. No caso de tratam
mentos seriaados, cujo faturamentto seja
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frracionado, ddeverá ser eencaminhaddo o pedido médico orriginal no primeiro
faaturamento e cópias desste nos faturramentos suubseqüentes..
b)) O pedidoo de sessõess de tratameento tem vallidade de 300 dias para o início
doo tratamentto. Após inniciado o mesmo
m
será válido paraa a quantiddade de
seessões soliciitadas. Atenntar-se para a necessidaade de autorrização prévvia para
traatamentos sseriados connforme tabella do STJ.
c)) Encaminnhar cópia dda autorizaçção emitidaa pelo STJ,, nos casos em que
seeja

exigidaa

autorização

préviaa

do

Próó-Ser

paraa

realizaçãão

dos

prrocedimentoos (a necesssidade ou não de auutorização pprévia encoontra-se
sinalizada na tabela de hhonorários);
d)) OPME (órteses, próteses
p
e materiais especiais) – o faturramento
deeverá vir obbrigatoriameente acompaanhado de:
i. AUTORIZAÇÃ
ÃO expedidda pelo STJJ na qual constem carrimbo e
assinaatura da peerícia médicca E do Cooordenador de Benefíccios do
STJ;
ii. NOT
TA FISCAL
L dos produttos utilizadoos.
iii. Etiqu
ueta de iden
ntificação d
de cada item
m ou compoonente do ssistema
implaantável afixxada na notta fiscal;
iv. Etiqu
ueta ou cóp
pia do lacre junto à nota fiscal paara demais O
OPME
não implantáveiis.

e)) Os preçoos dos mateeriais descaartáveis, próóteses, órteeses e materriais de
sííntese serãoo limitados aaos constanntes na Tabeela SIMPRO
O, vigentes na data
doo atendimennto, devenddo ser utilizzada a codiificação exiistente na rreferida
Taabela para permitir o processam
mento eletrôônico e a discriminaçção das
deespesas no extrato doss beneficiárrios. A tabeela BRASÍN
NDICE podderá ser
addotada apen
nas quandoo o materiaal/medicam
mento não constar
c
na tabela
SIIMPRO ou
u quando hoouver negoociação conttratual nessse sentido. Nesses
caasos, deverrá haver inndicação exxpressa da utilização dessa tabbela no
faaturamento das despesaas. Na hipóótese de o ittem não connstar em neenhuma
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daas tabelas ssuprarreferiddas, deveráá ser encam
minhada a nota
n
fiscal do
d item
uttilizado paraa fins de proocessamentoo da despesaa.
A
As taxas de comercializ
c
zação serão aplicadas cconforme paarâmetros a seguir,
deefinidos noo Edital de Credenciam
mento, ou de acordoo com negoociação
coontratual esspecífica:
Materriais descarrtáveis/Prótteses/Órteses/Materiais de Síntesse
Faixa de vaalores

Taxa de coomercializaçção

A
Até R$1.0000,00

3
34%

D
De R$ 1.000,,01 a R$ 5.0000,00

2
28%

D
De R$ 5.000,,01 a R$ 10.0000,00

2
24%

A
Acima de R$$ 10.000,00

16%

uditoria in loco demanndada pelo STJ, sem pprejuízo
2.3.2. Noss casos em que haja au
dos itens aanteriormentte discriminnados, deverrão ser apressentados:
a)) Fatura iindividual d
do pacientee auditada ((“fatura su
uja”) – docuumentos
orriginais audditados in looco pela em
mpresa contrratada pelo STJ (audittoria de
ennfermagem e auditoria médica).
b)) Fatura iindividual d
do pacientee com dedu
ução das gllosas da au
uditoria
in
n loco (“fatu
ura limpa”)), constandoo os seguintees itens:
I)

D
Data
de atenndimento, innício e fim
m de internaação, quando for o
caso;

II)

R
Relação
de procedimeentos realiizados, com
m os resppectivos
códigos da tabela
t
STJ e valores unnitários;

III)

R
Relação dee materiais e medicam
mentos utiilizados e valores
u
unitários;

IV)

R
Relação
de taaxas e diáriaas utilizadass e valores uunitários;

2.3.3. Para as auditoriias in loco ddeverá ser disponibilizzado o pronntuário do ppaciente
parra análise da
d prescriçãão médica, evolução dde enfermagem, evoluução da
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equuipe multiddisciplinar e demais dados coonsiderados pertinentees pela
audditoria.
2.3.4. As instituições que faturrarem hon
norários prrofissionaiss fora da conta
hosspitalar (visitas médicaas, parecerees, sessões dde tratamentto) deverão anexar
cóppia das evooluções assiinadas peloos respectivos profissioonais para fins de
audditoria no ST
TJ.

2.4. Informaçõe
I
es importan
ntes sobre p
pedidos de exames/pro
e
ocedimentoos:
2.4.1. Os exames/proocedimentoss deverão eestar acomppanhados dee pedido exxpedido
pelo profissionaal assistente..
2.4.11.1. Excetuaam-se a essaa regra os exxames de tonometria e eletrocardioograma,
quan
ndo realizados junto à consulta ccom o profissional especialista;
2.4.2. O pprazo de vaalidade doss pedidos dde exames/pprocedimenttos tanto externos
quannto emitidoss pelo STJ é de 30 (trrinta) dias, contados dee sua emisssão. Os
pediddos poderãão ser revaalidados poor profissioonal de saúúde. Nos ppedidos
exterrnos em quee conste auutorização peela perícia m
médica do STJ, os 30 (trinta)
dias serão contaados a partir da emissãoo da autorizaação;
2.4.3. Os pedidos dee exames/prrocedimentoos deverão apresentar a indicaçãão, bem
comoo a identificcação do proofissional qque prestou o atendimennto – carimbbo com
nomee e inscriçãoo no Consellho de Classse da categooria, conform
me a especiialidade
do prrofissional dde saúde – aassinatura e a devida identificação do pacientee.
2.4.4. As solicitações
s
para sessõees de fisioterrapia e acuppuntura devverão ser reaalizadas
pelo médico asssistente, creedenciado ouu não, ou por
p médicos do STJ, em
m papel
timbrado do Tribbunal.
p
soliicitar examees laboratoriiais.
2.4.5. Nutrricionistas e Cirurgiões-Dentistas poderão
2.4.6. Serãão aceitos pedidos
p
de profissionaais com reggistros em outros Estaados da
Fedeeração;
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2.4.7. Nãoo serão aceitos pedidoos de exam
mes/procedim
mentos em formulárioos préimprressos;
2.4.8. Nãoo serão paggas pelo ST
TJ despesass referentess a exames pré-admisssionais
ou para emissão e revalidaação de Carteira Naciional de Haabilitação;
TJ exames m
médicos com a finalid
dade de cheeck-up,
2.4.9. Nãoo serão paggos pelo ST
salvoo quando sse tratar dee exame perriódico de saúde soliccitado por médico
m
do Superior Trribunal de Justiça.
J
2.4.10. Oss pedidos de exames e internaçõees emitidos por profisssional do S
STJ, em
papeel timbrado e com carim
mbo do profi
fissional, nãoo necessitam
m de autorizzação.
2.5. Outross documenttos poderãoo ser solicitados a quallquer tempoo pelo STJ para o
saneaamento de dúvidas
d
quaanto às cobbranças enviadas para análise, ficando sobresstado o
prazoo para pagam
mento até quue a documeentação sejaa fornecida nnos termos exigidos.

3. IN
NFORMAÇ
ÇÕES SOBR
RE PAGAM
MENTO D
DOS PROCE
ESSOS:
3.1.

Para fins de pagaamento dass despesas, deverá seer apresenttada Nota Fiscal

forme o que a seguir se estipula:
eletrôônica, confo
3.1.1.

A nota fiscall deverá serr encaminhaada, preferencialmente,, após a anáálise do

processo dde pagamentto, tão logo seja solicittada pelo ST
TJ por meioo eletrônico (o STJ
envia soliccitação de eemissão de nota
n
para o e-mail da instituição
i
cconstante naa cartaproposta dde credenciam
mento).
3.1.2.

É de responssabilidade ddo credenciaado, conform
me Edital dde Credenciamento

vigente, m
manter todos os seus daddos atualizaddos junto aoo Superior T
Tribunal de Justiça,
inclusive o endereço eletrônico para envio de corresp
pondências..
3.1.3.

O preenchim
mento da notta fiscal devve seguir o discriminaado no docu
umento

de solicitaação de notaa fiscal, envviado ao enddereço eletrrônico do creedenciado, nno qual
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constarão o valor a seer pago, os iimpostos a sserem retidoos, eventuaiis glosas reaalizadas
e a fonte pagadora quee está sendoo utilizada nno momento:
a)

Fonte paagadora SU
UPERIOR TRIBUNA
AL DE JJUSTIÇA (CNPJ
00.488.4778/0001-02)), ou

b)

Fonte paggadora PRÓ
Ó-SER (CN
NPJ 37.115.4466/0001-42).

A
As notas fisccais eletrôn
nicas poderrão ser envviadas ao Pró-Ser peloo email

3.1.4.

sadem@sttj.jus.br. A confirmaação de reccebimento da nota fi
ficará a carrgo do
credenciaddo, que podeerá entrar em
m contato peelo telefonee 3319-98122.
3.1.5.

Exxcepcionalm
mente, as nnotas fiscais eletrônicaas poderão ser entreggues no

seguinte enndereço:
Superrior Tribunaal de Justiçaa – Seção de Análise d
de Despesass Médicas - Setor
de Administraçã
A
ão Federal Sul, Quadrra 06, Lote 01, Edifíccio Adminisstração,
Térreeo, Sala F0447.
3.1.6.

Poor ocasião dda emissão da
d nota fisccal, o credennciado deveerá verificarr:
a) Vigência ddo Certificaado de Reguularidade do FGTS (CR
RF);
S (CND);
b) Vigência dda Certidão Negativa de Débito junnto ao INSS
Trabalhistas (CNDT);
c) Vigência dda Certidão Negativa de Débitos T
d) Vigência da Certidãoo Negativa de Débito de Tributoos e Contribbuições
TCF).
Fiscais (CNDT

3.1.7. Caso os documeentos citadoos no item 3.1.6 não eestejam váliidos, o paggamento
ficaráá sobrestaddo até que a instituição regulariize a situaçção e inforrme ao
Superrior Tribunaal de Justiçaa, apresentanndo os docuumentos váliidos.
3.2..

Os dad
dos bancáriios deverãoo estar atuaalizados e em
m nome daa empresa ((pessoa
jurídicaa).
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3.3..

O acom
mpanhamentto do processsamento daas despesas poderá ser rrealizado poor meio
da páginna do Pró-S
Ser (www.stj
tj.jus.br/ACE
ESSO RÁP
PIDO/ Espaçço do serviddor/PróSer/Áreea do Credennciado).

4. RE
ETENÇÃO
O DE IMPO
OSTOS:
4.1. O Imposto Sobre Serrviços – IS
SS será retido na fonnte pelo Tribunal quanndo do
pagam
mento das ffaturas, sobrre o valor noominal da nnota fiscal, quando
q
a foonte pagadora for
STJ – SUPERIO
OR TRIBU
UNAL DE JJUSTIÇA.
4.2. C
Caso a instiituição seja isenta da rretenção, deeverá apreseentar docum
mento emitiddo pelo
GDF informandoo a condiçãoo de sociedaade de profiissionais ou uniprofissioonal.
4.3. N
No caso dee microemppresa ou see a empresa for cadasstrada juntoo ao GDF/R
Receita
Federral sob o reegime Simp
ples Nacion
nal, deverá aapresentar o Documentto de Identiificação
Fiscaal para com
mprovação de
d situação, bem como a declaração constantte no anexoo IV da
Instruução Normaativa 1.234/22012 da Recceita Federaal do Brasil..
4.4. É obrigaçãão da emp
presa cred
denciada manter
m
atuaalizadas ju
unto ao Su
uperior
unal de JJustiça tod
das as infformações inerentes ao seu p
perfil trib
butário,
Tribu
encam
minhando documentaação comprobatória de sua situ
uação fiscaal para adeequada
reten
nção tributáária.
4.5. A
As retençõees de impoostos federais seguirão os disposittivos constaantes na Innstrução
Norm
mativa RFB nº 1234 de 2012 e alterrações posteeriores.
PR
5. RE
ELATÓRIO
OS DE GL
LOSAS E R
RECURSOS
S:
5.1.

RELATÓ
ÓRIOS DE
E GLOSAS
5.1.1.

N
Nos casos em
m que houveer glosa parcial de desspesas, os rrelatórios dee glosas

com as reespectivas justificativass poderão ser visualizzados pelo site do Proograma
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(www.stj.jus.br/ACES
SSO

RÁP
PIDO/

Esspaço

do

servidor/P
Pró-Ser/Áreea

do

Credenciaddo).
5.1.2.

N
Nos casos em
m que houveer glosa totaal de guias,, o STJ encaaminhará paara o e-

mail do creedenciado:
a) relatóriio de glosass do processso;
b) arquivoo em pdf com a cóppia digitalizzada da guuia de atenddimento e demais
docum
mentos inerenntes à guia gglosada.
5.1.3.

A gestão da caixa
c
de corrreio eletrônnico do creddenciado é atribuição
a
ddeste. O

STJ não sse responsaabilizará pelo extravio de mensagens em fuunção de ccadastro
desatualizaado de e-maail, caixas lootadas, dentrre outros.
5.2..

RECUR
RSOS DE G
GLOSAS:
5.2.1.

O prazo paraa apresentação de recurrso relativo aos valores glosados é de 120

(cento e vinte) dias ccontados do pagamentoo das demaiis despesas inerentes à fatura.
de efetivadoo o pagameento ou
Não será cabível a aapresentaçãão de recurrso antes d
e
Os recursoss devem, preeferencialm
mente, ser enntregues
após o praazo acima estipulado.
na mesma semana de faturamentto de contass novas, dessde que resppeitado o prrazo de
120 dias.
5.2.2.

O
Os recursos dde glosa devverão ser appresentados FISICAME
ENTE nos moldes

do FORMU
ULÁRIO D
DE RECURS
SO DE GLO
OSAS (dispponível paraa preenchimeento no
site do STJJ) ou em doocumento siimilar que ccontemple taais informaçções, apreseentando
informaçõees detalhadaas que perm
mitam sua annálise.
5.2.3.

A
Além da folhha de rostoo mencionadda no item anterior, a instituição poderá

anexar a doocumentaçãão comprobaatória que juulgar pertineente para a aanálise do rrecurso.
5.2.4.

N
Nos casos m
mencionados no item 5.1.2, é obriggatório aneexar ao reccurso a

documenttação devolvida digitaalmente peloo Pró-Ser, com as resppectivas corrreções,
para reanállise das desppesas glosaddas.
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5.2.5.

N
Não é cabívvel recurso de glosas rreferente a valores coobrados acim
ma das

tabelas pacctuadas com
m o Pró-Ser, uma vez quue tais valorres foram accordados noo ato do
credenciam
mento da insstituição com
m o Superioor Tribunal de
d Justiça.
5.2.6.

Em nenhum
ma hipótese serão receb
bidos recurrsos por e-m
mail.

5.2.7.

O
Os recursos serão
s
analisaados prelim
minarmente quanto
q
ao asspecto form
mal:
a)) Informaçõões constaantes no Formulárioo de Reccurso de Glosas
completas/suficientes para análise do recursso;
b)) Apresentaação dentro do prazo;

5.2.8.

O
Os recursos que estiverrem com asspectos form
mais válidos serão anaalisados

quanto aoo mérito (gloosas técnicaas e/ou admiinistrativas)).
5.2.9.

O
Os recursos que estiverrem em dessacordo com
m os aspectos formaiss acima

estipuladoss serão prelliminarmentte indeferidoos, com com
municação aao credenciaado por
e-mail das razões do inndeferimentto.
Nos casos dee recursos dde glosa inddeferidos por vícios de natureza formal,
5.2.10. N
com exceçção daquelees apresenttados fora d
do prazo, ccaberá a reappresentaçãoo, desde
que sanadaas as ausênccias de inforrmação.
5.2.11. N
Nos casos dee recursos dde glosa inddeferidos quuanto ao méérito, com exceção
e
da situaçãoo constante no item 5.22.5, caberáá uma únicaa reapresen
ntação, dessde que
sejam traazidos fatoss novos ou
u documentos comproobatórios n
não apreseentados
anteriorm
mente para eelucidar a ccobrança das despesass.
5.2.12. A
Após a análiise, para os recursos que
q forem inntegralmentte ou parciaalmente
deferidos, será solicitaada por via eletrônica a nota fiscall para pagam
mento dos vvalores,
o que podeerá ser acom
mpanhado ppela Área doo Credenciaado no sítio eletrônico ddo STJ,
no endereçço mencionaado no item 5.1.1.
5.2.13. Paara os recurrsos que foreem indeferiddos, será ennviada comuunicação eleetrônica
relatando oos motivos ddo indeferim
mento.
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6. IN
NTERNAÇÕ
ÕES E P
PROCEDIM
MENTOS
OBR
RIGATÓRIIA

COM A
AUTORIZA
AÇÃO PR
RÉVIA

6.1. PROCEDIM
P
MENTOS
6.1.1. A auutorização pprévia, neceessária paraa os proceddimentos asssim assinalaados na
tabella de honoráários, deveráá ser solicitaada das seguuintes formaas:
a) peelo credenciado por meiio do email autorizaprooser@stj.juss.br OU
b) peelo beneficiáário na Seçãão de Atenddimento aos Beneficiários do Pró-S
Ser.

6.1.2. Podderá ser exiigida perícia presencial a critérrio da audittoria do ST
TJ para
liberração de prrocedimentoos. Nesse caso, o beeneficiário deverá ageendar e
compparecer à Seção de Atendimennto aos Beeneficiários do Pró-Seer para
realizzação da peerícia.

6.2. INTERNAÇ
I
ÇÕES
6.2.1. Os pedidos
p
de iinternações eletivas devverão ser soolicitados diiretamente ao STJ
pelo beneficiárioo na Seção de Atendim
mento aos B
Beneficiárioss do Pró-Seer. Caso
entennda necessáário, a períícia médicaa poderá soolicitar o coomparecimeento do
pacieente para avvaliação.
6.2.2. Os pedidos
p
de iinternações emergenciaais ou de ateendimentos que ocorrerrem em
finais de semanna ou feriaados, deverrão ser soliicitados pello credenciado no
prim
meiro

dia

útil

subbsequente

ao

do

atendimennto,

pelo

email

autorrizaproser@
@stj.jus.br. A não observvância dessaa norma acaarretará a gllosa das
despesas.
6.2.3. Quaando houverr alteração do tipo de internação originalmeente autorizaada (de
clínicca para cirúúrgica ou vice-versa)
v
mento iniciaalmente
ou mudançça no tratam
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proposto, deveráá haver novva autorização por partee da períciaa médica doo STJ, a
ser solicitada peelo email auttorizaproserr@stj.jus.br.
6.2.4. Noss casos de pacientes iinternados,, deverão seer solicitadaas autorizaçções ao
STJ, nos moldees previstoss anteriorm
mente, para os examess de Tomografias
mputadorizaadas, Ressoonâncias M
Magnéticas e Cintilograafias.
Com
6.2.5. O núúmero de diiárias e visittas autorizaddas aos pacientes internnados obserrvará as
diferrentes patoloogias e a necessidade inndividual dee cada pacieente, consideerandose oss critérios dee auditoria m
médica do S
STJ.

6.3. HORÁRIO
H
O PARA SO
OLICITAÇÕ
ÕES DE AU
UTORIZA
AÇÃO:
6.3.1. O hhorário paraa emissão dee autorizaçõões presenciiais ou por email é das 8h às
18h nos diias úteis, coonforme calendário do T
Tribunal. A
As autorizaçõões solicitaddas fora
desses perííodos serão analisadas no
n próximo dia útil subbsequente.

7. CO
ONTATOS
S
nto aos Ben
neficiários do
d Pró-Ser
Seção dee Atendimen
Teleffones: 33199-9099; 33199-9107/
Autoorizações: aautorizaproser@stj.jus.bbr.
Cotaações de OP
PME: stj.cottacaoproserr@stj.jus.br
Outrras demand
das: proser@
@stj.jus.br
Períciia Médica P
Pró-Ser
Teleffone: 3319--9704 / E-m
mail: autorizzaproser@sstj.jus.br
Seçãoo de Inform
mações e Geestão de Coontratos
Teleffones: 33199-9701/ E-m
mail: stj.sein
nf@stj.jus.b
br
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Seção de Anáálise de Desspesas Médiicas:
Teleffones: 33199-9684; 33199-9366 / E-mail: sadem
m@stj.jus.b
br;

Endeereço: Setorr de Adminiistração Fedderal Sul Quuadra 06 Lotte 01 Ed. Addministraçãão Térreeo
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