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Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 
 
Trata-se de proposta de repactuação dos valores das Taxas e Diárias (Tipos A, B e C), dos honorários e da Unidade de Custo

Operacional - UCO,  e do m² do filme radiológico, previstos na Tabela Própria do TRF 1ª Região, TABJUD/TRF1, vinculados aos serviços
prestados aos beneficiários do Pro-Social, por meio da rede credenciada no Distrito Federal, bem como de todos os credenciados que prestam
serviços em toda Primeira Região, com adoção da TABJUD/TRF1, da ordem de 3%, com vigência a partir de 01/01/2021.

Necessário registrar que o último reajuste nas Tabelas de Taxas e Diárias, tipos A, B e C, ocorreu em 01/08/2018
(10325916, 10325917 e 10325918) e na TABJUD em 01/05/2019 (12140240),

Diversas solicitações de reajuste de valor para Taxas e Diárias foram apresentadas por prestadores de serviços hospitalares
credenciados a este Pro-Social, conforme demonstrado a seguir:

1 - Rede D'Or:

2 - Grupo Santa:

3 - Grupo Santa Marta:



Neste mesmo sentido, também foram recebidas diversas solicitações para reajuste da Tabela Própria do TRF 1ª Região,
TABJUD/TRF1, conforme demonstrado a seguir:

1 - AMHP-DF:

2 - Clínica Villas Boas:



3 - Clínica Janice Lamas:

Foram enviadas, ainda, pelas Unidades de Bem Estar Social das Seccionais, inúmeras solicitações de reajuste para as Tabelas de
Taxas e Diárias e TABJUD TRF1, tendo a SECBE informado sobre a deliberação do Grupo dos Tribunais, solicitando-se aguardar a apreciação por
esse Conselho Deliberativo do Pro-Social.

Os termos de credenciamento celebrados pelo Pro-Social, com adoção da TABJUD/TRF1 têm cláusula específica relativa
aos Preços, conforme abaixo:

 

 
O TRF1 integra o Grupo dos Tribunais, de acordo com o Termo de Compromisso firmado entre o STF, STJ, TST, STM, MPF,

TRF1, TRE e TJDFT (3373068), que tem por princípio a negociação em conjunto, objetivando a atender aos interesses dos seus integrantes,
propiciando a adequação dos cenários orçamentários e financeiros comuns às autogestões em Programas de Saúde às regras e preços de mercado de
prestação de serviços em saúde.

O Grupo dos Tribunais, em reunião virtual realizada em 12/11/2020, deliberou sobre a concessão de reajuste aos preços dos
serviços previstos nas tabelas de Taxas e Diárias e de procedimentos,TABJUD, bem como demais credenciamentos com tabelas diferenciadas, no
percentual 3%,  conforme Ofício (12086103) a seguir:

 
2 - Propostas de reajuste AMPDF, Hospital Sírio Libanês São Paulo, Clínica Villas Boas e Clínica de Mamografia de Brasília
(Janice Lamas) – Restou decidido que o Superior Tribunal de Justiça irá encaminhar ofício aos prestadores contrapropondo um
reajuste no percentual de 3%, em consonância com o IPCA apurado nos últimos doze meses. A proposta de reajuste inclui
TABJUD, taxas e diárias e serviços de radiologia e não contempla patologia.(grifo nosso)
 



Esclarece-se que o reajuste, no percentual de 3%, é similar ao utilizado em outros reajustes dos credenciamentos firmados pela
administração do Pro-Social, com aplicação do IPCA, em conformidade com o estabelecido pela Resolução Normativa 364 - ANS, cuja variação
no período de janeiro de 2020 a novembro de 2020, (último disponível), foi de 3,12%, conforme demonstrado a seguir:

 
 

Em vista do exposto, considerando que o último reajuste nas Tabelas de Taxas e Diárias, tipos A, B e C, ocorreu em 01/08/2018
(10325916, 10325917 e 10325918) e na TABJUD em 01/05/2019 (12140240), submeto à deliberação do Conselho Deliberativo a presente
proposta de reajuste de preços nas Tabelas de TAXAS E DIÁRIAS TIPOS A (12081990), B (12081996) e C (12081999), assim como os
procedimentos previstos na TABJUD (12180275) para TODA A REDE CREDENCIADA ao PRO-SOCIAL, que tenha esta tabela como parâmetro
de credenciamento, no percentual de 3%; filme radiológico no valor de R$ 30,03, de acordo com o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico
por Imagem, para vigência a partir de 01/01/2021.

Propõe-se, ainda, a aplicação deste mesmo índice às repactuações dos credenciamentos celebrados com preços diferenciados das
tabelas utilizadas pelo Programa, conforme autoriza a  Resolução 600-14-TRF, de 07/10/2004, objetivando à celeridade na análise das propostas,
em razão da padronização do índice a ser aplicado, na forma deliberada pelo Grupo dos Tribunais.

 
 

À superior consideração.
 
 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

 
 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em 20/01/2021, às 13:34 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 12140271 e o código CRC 6BD3EF52.
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