PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO E SAÚDE
OBJETIVOS:

Permitir aos profissionais da área de saúde obter conhecimentos a respeito das implicações jurídicas do
exercício de suas profissões num universo de intensa judicialização da saúde (é conhecido dos profissionais
da área de saúde que o número de processos indenizatórios, criminais, ações de improbidade para aqueles
que tratam com o Poder Público, implicações trabalhistas etc), com orientação no sentido de quais regras e
cautelas devam ser adotadas, caso o profissional seja processado ou precise processar alguém a respeito
desses temas (com abordagens no âmbito da responsabilidade civil – indenizações – penal – prática de crimes
– e administrativas – sindicâncias e posturas perante órgãos e conselhos de classe). O curso será ministrado
por profissionais da área jurídica e de setores afins com foco em multidisciplinariedade, com experiência
profissional em demandas judiciais e conhecimento do tema, em linguagem acessível para quem não seja do
meio jurídico. Serão ainda abordadas questões a respeito de planejamento e gestão para o sucesso
profissional no setor.

PÚBLICO ALVO:

Profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, etc.) e gestores de entidades
voltadas para a finalidade de prestação do objeto saúde (administradores hospitalares, gerentes de clínicas,
gestores de entidades responsáveis por cuidar de idosos e crianças, etc.), diante da linguagem acessível aos
leigos na ciência do direito o curso também procura atingir estudantes de cursos jurídicos e de profissionais
da saúde e funcionários públicos do setor. Não resta excluída a participação de advogados e profissionais do
direito, oriundos de outras áreas, que queiram se especializar em temas referentes a questões de direito e
saúde.

METODOLOGIA:

O curso busca abordar a prática do dia a dia do profissional de saúde, com abordagens teóricas em aulas
expositivas, com recursos técnicos de cada professor especialista em sua área (mapas mentais, material de

aula, resposta a dúvidas práticas, utilização de slides, filmes e demais recursos pedagógicos), a respeito dos
temas mais recorrentes para o interesse do profissional e estudantes dessas áreas.

DETALHAMENTO DOS MÓDULOS:

SAÚDE E ORÇAMENTO PÚBLICO
Conceito jurídico de saúde, regras gerais de pirâmide normativa, dispositivos legais que cuidam do tema
saúde nas relações de direito público e privado.

DIREITO ADMINISTRATIVO NA QUESTÃO DA SAÚDE
Quais os deveres da Administração Pública em sede de saúde - como ela pode ser responsabilizada em casos
de falhas e como pode se isentar de responsabilidade.

LEI DE IMPROBIDADE
O que é improbidade administrativa e a quem ela atinge - principais aspectos de seu regime jurídico, o que
fazer para prevenir responsabilidades.

AÇÕES POPULARES
Análise das principais medidas coletivas no âmbito da saúde - quem pode mover tais ações, como funcionam
e como se defender. Análise de casos práticos.

SINDICÂNCIA E PROCEDIMENTOS APURATÓROS ADMINISTRATIVOS
Quais os principais institutos do direito disciplinar em relação aos aspectos do chefe e dos subordinados cautelas no processamento e estratégias de defesa.

TUTELA PENAL E PROCESSUAL PENAL
Noções Elementares de direito penal e processo penal na área específica de atuação do profissional de saúde
- visão ampla dos delitos e sua apuração neste segmento profissional.

CRIMES COMUNS
Quais condutas podem trazer problemas para o profissional da saúde que impliquem em crimes comuns
(aqueles que qualquer um pode cometer) prevenção e defesa.

CRIMES PRÓPRIOS
Crimes próprios - aqueles que só o profissional de saúde pode cometer - regimes jurídicos, prevenção e
defesa.

PROVAS E PROCEDIMENTOS PENAIS
O que é prova penal e como se diferencia da civil - principais cautelas a serem observadas para a facilitação
da defesa profissional em ações penais.

CRIMES EM RELAÇÃO DE SAÚDE E CONSUMO
Análise do conceito e do regime jurídico próprio dos crimes de consumo e como isso pode ser aplicado ao
profissional de saúde.

O QUE O PROFISSIONAL DE SAUDE PRECISA SABER SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS
Principais direitos do trabalhador e do trabalhador da saúde - requisitos para o seu exercício e aquisição.

COMPLIANCE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
O que é compliance e como funcionam os institutos a ela ligados - regime jurídico das contratações com o
Poder Público e questão da licitação e seus regimes jurídicos.

OSCIP – ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE PÚBLICO
O que são e como funcionam essas organizações sociais e quais as principais diretrizes de seu regime jurídico
- direitos e deveres dos gestores - prevenindo problemas.

ORGANIZAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
O que são pessoas jurídicas e como criá-las - especificidades e cautelas dessa criação no setor de saúde observância de normas reguladoras.

NOTAS INTRODUTÓRIAS AO DIREITO TRIBUTÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA
Moções Gerais de Direito Tributário, com ênfase no interesse peculiar dos envolvidos na prestação de
serviços de saúde.

REGIME TRIBUTÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA
Regras específicas.

A DEFESA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO DIREITO TRIBUTÁRIO
Evasão e Elisão Fiscal - Crimes e Execução Fiscal - Desconsideração de personalidade - principais teses e
defesas.

REGRAS GERAIS DE PREVIDÊNCIA
Noções Gerais de Previdência e Assistência Social e seus regimes jurídicos básicos. Principais notas de cada
regime.

REGRAS ESPECIAIS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DIREITO PREVIDENCIARIO
Regras especiais de previdência pública para profissionais de saúde - cautelas e meios de prova - como
proceder para ter acesso a tais benefícios.

QUESTÕES PRATICAS A RESPEITO DA APOSENTADORIA E MELHORES REGIMES
Aspectos práticos de análise do melhor regime de aposentadoria - em quais órgãos buscar documentos,
como funciona o pedido de aposentadoria sob a perspectiva prática - situações de revisão de aposentadoria
de interesse de profissionais de saúde - principais teses.

DIREITO MATERIAL
- Aposentadoria Privada para profissionais de saúde - entendendo o instituto e suas regras.
- Regras gerais de direito bancário.
- Financiamentos bancários no BNDES -aspectos jurídicos para implemento de atividades de saúde.
- Defesas das empresas que prestam atividade de saúde em contratos de locação e outros contratos de
natureza civil (prestação de serviços, incorporação nas construções e O bio direito e a responsabilidade do
médico - regras civis.

- Questões sindicais na área de saúde.
- Regras contratuais para profissionais de direito de saúde - evitando problemas judiciais com os pacientes.
- Publicidade e propaganda - regras gerais e consequências jurídicas para profissionais e empresas de saúde.
- Regras gerais de direto cambiário - títulos de crédito e sistemas de cobrança - como organizar o contencioso
de seu negócio.
- Direito autoral, marcas e patentes para profissionais da área de saúde startups na área de saúde - noções
introdutórias.
- Direito psicologia e psiquiatria - questões éticas fundamentais (posturas de discurso de ódio, mudanças de
sexo, bullying, mobbing e assédios em geral), como atuar nesses casos de acordo com as normas jurídicas.
- A defesa da reputação atacada - ações inibitórias, marco civil da internet, direito ao esquecimento.
- Noções gerais sobre seguro profissional para profissionais de saúde e regime do seguro saúde.
- Como funciona a execução judicial e formas preventivas de ruína em demandas judiciais - medidas
preventivas.
- Insolvência Civil e Falência.
- Direito à saúde de populações de rua e encarcerados - questões de saúde pública - relações de vizinhança
e serviços públicos essenciais.
-Direito à saúde - associações civis, empresas e fundações - regimes jurídicos.
- Desconsideração da personalidade jurídica da empresa - atingindo o patrimônio do sócio.
- Saúde, meio ambiente e urbanização - o Estatuto das Cidades.
- Saúde pública, cidadania x atendimento público - reserva do possível, casos fortuitos, força maior e
excludentes do dever de indenizar.
PROCESSO/PRÁTICA
COMPETÊNCIA E PLANEJAMENTO DE CARREIRA
COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA
PROJETO FINAL – ESTUDO DE CASO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 360h

