
 

EDITAL 
 

A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o curso ‘PLANOS DE 
SAÚDE NA PRÁTICA’, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 27 de janeiro de 2020, sob a 
coordenação de Walter Salles Mendes, coordenador da EJUS1, e Miguel da Costa Santos, chefe de seção judiciário da 

EJUS 1.2, que será realizado exclusivamente na modalidade a distância, no período de 11 de agosto a 8 de setembro 
de 2020.  
 

OBJETIVOS: Com o curso ‘Planos de Saúde na Prática’ objetiva-se dar continuidade à política de aperfeiçoamento 
permanente dos servidores. Propiciar estudos sobre essa matéria, à luz da legislação, da doutrina e da jurisprudência. 
Rever conceitos e princípios advindos de diversas fontes do direito. Estudar seus principais aspectos, buscando facilitar 

e permitir a interpretação e o entendimento da aplicação teórica na vida prática cartorária, a partir da evolução 
jurisprudencial. 
 
PÚBLICOS-ALVO: Servidores lotados nas unidades judiciais, oficiais de justiça, assistentes jurídicos, assistentes 

judiciários e estagiários de nível superior do Tribunal de Justiça (TJSP). 
  
VAGAS OFERECIDAS: 1000 (mil) vagas para a modalidade a distância. 

 
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por 
cento) de frequência. 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 11h30 de 1º de julho de 2020 às 18h de 31 de julho de 2020. 
 

Para se inscrever os interessados deverão acessar a página da EJUS por meio da intranet > Servidores > Ver Mais 
> EJUS > Sala de Alunos ou pelo site do Tribunal de Justiça na aba INSTITUCIONAL > ESCOLAS. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A inscrição importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não 

podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. Os servidores do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de 

setembro de 2012, publicada no DJE em 28/9/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 1º/2/2013, pág. 1.  
 
3. Os inscritos deverão aguardar o login e a senha de acesso que serão enviados para o e-mail institucional. 

 
4. No caso de o servidor inscrever-se em atividades da EJUS e não obtiver aprovação e frequência igual ou superior a 
75%, ficará impedido de participar de outros cursos ou palestras, pelo prazo de 90 dias. 

 
5. Incorre no mesmo impedimento aquele que desistir da participação após o encerramento do período de inscrições.  
 

6. Com exceção de ausências motivadas por caso fortuito ou força maior, não serão deferidas as justificativas por: a) 
absoluta necessidade de serviço; b) exames e consultas médicas agendadas; e c) faltas compensadas e abonadas, 
férias regulamentares, licenças e demais afastamentos previstos em lei. 

 
7. As impugnações do bloqueio deverão ser pleiteadas no prazo de 10 dias corridos, contados a partir do envio do e-
mail de notificação do bloqueio. 

 
8. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 

PROGRAMAÇÃO:  
 
AULA 1 

 
Período de acesso: da 00h01 do dia 11/8/2020 às 23h59 do dia 17/8/2020 
 

Temas: Introdução. Legislação aplicável: Artigo 197 da Constituição Federal; Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre a regulamentação dos planos privados de assistência à saúde. Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, 
que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Súmula 469 do STJ. Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor e sua aplicabilidade. 
 
Palestrante: Ricardo Teixeira Lage – Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2011). 

Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público. Mestre em Direito pela PUC/SP (2017), sub área 
Direito Administrativo, sob orientação do Professor Maurício Zockun, com a dissertação "O regime jurídico especial dos 
agentes públicos e abrangência de sua obrigatoriedade constitucional”. 

 
AULA 2 
 

Período de acesso: da 00h01 do dia 18/8/2020 às 23h59 do dia 24/8/2020 
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Temas: Direitos fundamentais do consumidor na área da saúde. Modalidades de contratações de planos e seguro 
saúde. Cobertura: cobertura de doenças ou lesões preexistentes; cobertura nas situações de urgência e emergência. 

Carência. Reajuste. Portabilidade. Rescisão. 
 
Palestrante: Jairo Postal Junior – Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(2018). Professor de Direito Civil e de Direito Empresarial na Universidade São Judas Tadeu. Assistente jurídico do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 

AULA 3 
 
Período de acesso: da 00h01 do dia 25/8/2020 às 23h59 do dia 31/8/2020 

 
Temas: Principais cláusulas e práticas abusivas (análise doutrinária e jurisprudencial): limitação de prazo de internação 
– Súmula 302 do STJ; exclusão de cobertura de prótese – Súmula 112 do STJ; suspensão de atendimento por atraso 
de pagamento de parcela; exigência de novas carências pela mora do consumidor; restrição ao custeio de 

procedimento de transplante; vedação de utilização de material importado; reajuste por mudança de faixa etária e 
sinistralidade; reajuste unilateral de índice de preços pelo fornecedor; rescisão unilateral do contrato; exclusão de 
tratamento de doenças infectocontagiosas. 

 
Palestrante: Jairo Postal Junior – Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(2018). Professor de Direito Civil e de Direito Empresarial na Universidade São Judas Tadeu. Assistente jurídico do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
AULA 4 

 
Período de acesso: da 00h01 do dia 1º/9/2020 às 23h59 do dia 8/9/2020 
 

Temas: Responsabilidade civil nos planos de saúde. Responsabilidade pela assistência dos profissionais 
credenciados, hospitais, ambulatórios e laboratórios. Responsabilidade objetiva ou subjetiva? Responsabilidade por 
assistência negada. Posições doutrinárias e jurisprudenciais. A judicialização da saúde. 

 
Palestrante: Ricardo Teixeira Lage – Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2011). 
Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público. Mestre em Direito pela PUC/SP (2017), sub área 

Direito Administrativo, sob orientação do Professor Maurício Zockun, com a dissertação "O regime jurídico especial dos 
agentes públicos e abrangência de sua obrigatoriedade constitucional”. 
 

METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, com estudos de caso e de julgados, com apoio em slides. 
  

Clique aqui para efetuar sua inscrição 

https://www.tjsp.jus.br/app/sige/sala/meus-cursos

