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PLANO DE ENSINO

EMENTA

Normas jurídicas, de ordem civil e penal,

relacionadas à medicina. Contrato de

prestação de serviços pelo médico.

Direitos e deveres do médico e do

paciente



PLANO DE ENSINO

OBJETIVOS

Propiciar aos acadêmicos conhecimentos

específicos acerca das principais normas jurídicas

que regulamentam os direitos e os deveres do

paciente e do médico durante o contrato de

prestação de serviço.



PLANO DE ENSINO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 1. Introdução ao Direito Médico: Apresenta o conceito de Direito Médico, discute as relações do Direito com a Medicina, e situa a importância e

perspectivas do Direito Médico e da Saúde no cenário nacional e no plano global.

 2. Fundamentos Constitucionais do Direito à Saúde: Apresenta a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais e o Estado Democrático de Direito. O direito à

Saúde no constitucionalismo brasileiro. A efetivação do direito à Saúde.

 3. Responsabilidade Civil e Criminal de Médicos, Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Planos de Saúde: Apresenta teorias da responsabilidade, o nexo de

causalidade entre a culpa e o dano, liquidação do dano. Aborda a responsabilidade civil e penal dos médicos e instituições de saúde pública e privada,

tanto do ponto de vista teórico como prático. Analisa jurisprudências com a respectiva crítica.

 4. Ética, Bioética e Biodireito: Contribuem para o comportamento ético dos profissionais discutindo a ética geral, a ética das virtudes, os princípios

fundamentais da Bioética, Códigos de Ética Profissional e o Biodireito. Oferece conhecimentos específicos para a tomada de decisões diante de dilemas

éticos na área da saúde.

 5. Direito Administrativo em Saúde: Aborda o conceito e os princípios do Direito Administrativo. Administração Pública e Privada, Atos administrativos,

contratos administrativos. Poderes e deveres dos administradores em saúde. Procedimentos administrativos e fiscalização do exercício profissional na área

da saúde.

 6. Gestão e Legislação do SUS: Proporciona conhecimentos básicos da gestão do Sistema Único de Saúde. Apresenta e debate a Legislação, especialmente

a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei 8080/90 e a Lei 8142/90.



PLANO DE ENSINO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 7. Gestão e Legislação do Sistema Suplementar de Saúde: Oferece conhecimentos básicos da Gestão do Sistema Suplementar de Saúde.

Apresenta e debate a Legislação, especialmente a Lei 9656/98 e a Lei 9961/00.

 8. Saúde e Código do Consumidor: Apresenta os princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. Analisa seus reflexos no setor da

Saúde. Define a responsabilidade das instituições hospitalares e dos profissionais da Saúde em face do Código de Defesa do Consumidor.

Enfoca a responsabilidade do profissional liberal frente a esta Legislação especial.

 9. Mediação e Arbitragem, Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos em Saúde: Apresenta a Lei de Arbitragem e Mediação Brasileira (Lei

9307/96). Discute esta forma alternativa de solucionar conflitos sem influência do poder estatal. Apresenta a experiência nacional e

internacional dos Tribunais de Mediação e Arbitragem na área da Saúde.

 10. Tópicos Especiais de Direito Médico e da Saúde: Apresenta e debate tópicos importantes de Direito Médico e da Saúde. Propicia

conhecimentos que permitem uma participação qualificada no contexto das organizações. Temas apresentados: contratualização; legislação e

vigilância sanitária; filantropia, imunidade e isenção; planejamento tributário; dissídios e negociações coletivas; terceirização de serviços;

consentimento informado; omissão de socorro; medicina preditiva; direito e genoma humano; obrigação de meio e obrigação de resultado; sigilo

profissional, prontuário do paciente e atestado médico; perícias judiciais, protocolos assistenciais; aborto legal; jurisprudências do direito médico.



PLANO DE ENSINO

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 O resultado da avaliação será obtido através da realização de 04 (quatro) provas
oficiais mensais, presenciais e escritas, nos valores de 0 (zero) a 10 (dez) pontos
realizadas durante o semestre letivo.

 A nota da prova mensal oficial escrita representará no mínimo 60% (sessenta por
cento) da composição da média do mês quando somada a outras formas de
avaliação (debates, trabalhos individuais ou de grupo, seminários, resenhas de
livros/filmes, documentários, estudo de casos, relatórios ou outros).

 Os escores obtidos pelo aluno por meio de outras formas de avaliação poderão
representar até 40% (quarenta por cento) da composição da média, sendo
registrados na folha de prova oficial e no diário de classe.

 A média será apurada realizando-se a somatória dos valores obtidos na prova
oficial escrita e nas outras formas de avaliação, totalizando 10 (dez) pontos.

 As provas escritas deverão contemplar pelo menos 3,0 (três) pontos em questões
discursivas.

 Para aprovação na disciplina o aluno deverá obter média final igual ou superior a
7,0 (sete) e 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.
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AULA 01

O QUE É O DIREITO? 



AULA 01Que é o direito?



Que significa a 
palavra direito?



HOMEM = SER 
GREGÁRIO 



CASAL



FAMÍLIA



IGREJA



REINADOS



VILAS



CIDADES



BÔNUS: RELACIONAMENTO



ÔNUS: CONFLITO



COMPOSIÇÃO 

1º forma: vingança 

 Sérios problemas à sociedade

2º forma: arbitragem voluntária 

 Terceiro escolhido decide 

3º forma: justiça salomônica 

 Bom sendo e equidade 

4º Forma: jurisdição 

 Estado resolve a lide



JURISDIÇÃO
(JURIS DICTIO

DIZER O DIREITO) 

X



Mas, que é 
direito? 



Direito é o conjunto 
de normas gerais e 

positivas, que 
regulam a vida 

social. 



DUPLA FUNÇÃO 

DIREITO 

DISCIPLINADOR

O homem adapta-se ao direito, que organiza e 
disciplina a sua vida em sociedade

REFLEXO SOCIAL

Retrata as necessidades humanas dentro da 
sociedade



Disciplinador 
Reflexo 
Social 



CONCLUSÃO

O direito existe para pacificar
e disciplinar a vida em 

sociedade e, por outro lado, 
tem de espelhar as 
necessidades dessa 

sociedade. 

É a normatização da conduta 
humana, com vistas à garantia 

da vida em sociedade de 
forma pacífica. 



CONCLUSÃO

Os valores do Direito não são 
criados abstratamente, 

representam a expressão da 
vontade social. 

1

Logo, o Direito não está a 
disposição de conceito eternos 
e imutáveis. Ao revés, tem de 

se adaptar aos avanços da 
sociedade.

2



ESTADO

Mas para haver o 
direito, é necessário 

que alguém o 
imponha!





João sem terra 
assina a Carta 

Magna em 15 de 
junho de 1.215



CONVENÇÃO DE MONTEVIDÉU DE 
1933

Em seu art. 1º fixa que é considerado Estado: 

• a) população permanente; 

• b) território definido; 

• c) governo; e 

• d) capacidade para entrar em relações com os outros estados.



Como se dá a 
estruturação do 

Estado?



FORMAÇÃO DOS 
ESTADOS

Originária 

Familiar Força 
Causa 

econômica 

Derivada 

Fracionamento 
União de 
Estados 





TRIPARTIÇÃO 
DOS PODERES





REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO 

BRASIL

UNIÃO

EXECUTIVO

Presidente 

LEGISLATIV
O

Câmara dos 
deputados

Senado

JUDICIÁRIO 

STF

Supremo 
Tribunal 
Federal

STJ

Superior 
Tribunal de 

Justiça

TST

Tribunal 
Superior do 

Trabalho

TSE 

Tribunal 
Superior 
Eleitoral 

STM

Supremo 
Tribunal 
Militar

ESTADOS 
FEDERADO

S

EXECUTIVO

Governador

LEGISLATIV
O

Deputado 
Estadual

JUDICIÁRIO

MUNICÍPIO
S

EXECUTIVO

Prefeito

LEGISLATIV
O

Vereador

DISTRITO 
FEDERAL

EXECUTIVO

Governador

LEGISLATIV
O

Câmara 
Distrital

JUDICIÁRIO 



ESPÉCIES NORMATIVAS

A legislação é o modo 
de formação de normas 
jurídicas por meio de 
atos competentes. 

1

Estes atos são 
sancionadores no sentido 
de estabelecer normas 
soberanas. 

2

Deve-se estabelecer de 
pronto que a 
Constituição Federal é a 
norma máxima de um 
Estado soberano. 

3



ESPÉCIES 
NORMATIVAS

Entende-se por constituição como a lei
fundamental de um país, que contém
normas respeitantes à organização
básica do Estado, ao reconhecimento e
à garantia dos direitos fundamentais do
ser humano e do cidadão, às formas,
aos limites e às competências do
exercício do Poder público (legislar,
julgar e governar).

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed


CF/88, ART. 59:

I - emendas à Constituição;

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas;

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos;

VII - resoluções.





QUESTÃO 01 

Como as regras 
normativas são criadas e, 

uma vez fixadas, elas 
tendem se manter ad 

eternum? 



DECRETO-LEI Nº 16, DE 

6 DE AGOSTO DE 1966., 

DISPÕE SÔBRE A 

PRODUÇÃO, O 

COMÉRCIO E O 

TRANSPORTE 

CLANDESTINO DE 

AÇÚCAR E DO ÁLCOOL 

E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

Art. 1º Constitui crime:

a) Produzir, manter em estoque, ou dar saída a açúcar fora ou acima da 
cota autorizada no Plano Anual de Safra do Instituto do Açúcar e do 
Álcool (art. 3º, 5º, da Lei número 4.870, de 1 de dezembro de 1965);

b) Produzir açúcar em fábrica clandestina, conforme previsto nos artigos 
22 e 30, do Decreto-Lei número 1.831, de 4 de dezembro de 1939,
bem como dar saída ou armazenar o produto assim irregularmente 
obtido;

c) Receber, dar saída, ou manter em estoque, açúcar desacompanhado 
da nota de remessa ou de entrega, conforme previsto na alínea b , do 
Artigo 60, do Decreto-Lei nº 1.831, de 4 de dezembro de 1939, e no 
Art. 43, da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965;

d) Dar saída, armazenar, transportar ou embarcar açúcar com 
inobservância do disposto no art. 3º, alíneas a e c , dêste Decreto-lei ou 
dos artigos 31, e seus parágrafos, e 33, do Decreto-Lei nº 1.831, de 4 
de dezembro de 1939;

e) Dar saída a açúcar além das cotas mensais de comercialização 
deferidas às usinas e às cooperativas de produtores, com infração do 
disposto no § 2º do Art. 51, da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 
1965;

f) Dar saída, receber ou transportar álcool sem prévia autorização do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, desacompanhado da Nota de Expedição 
de Álcool, com infração das disposições constantes dos Arts. 1º, 2º, 3º e 
4º, do Decreto-Lei nº 5.998, de 18 de novembro de 1943. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 56, de 1966)

Pena - Detenção de seis (6) meses a dois (2) anos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l4870.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l4870.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1831.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1831.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1831.htm#art60b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l4870.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1831.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1831.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l4870.htm#art51%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0056.htm#art8




LEI CAROLINA DIECKMANN

Lei nº 12.737, de 30 de 
novembro de 2012.

“Invasão de dispositivo 
informático 

Art. 154-A. Invadir dispositivo 
informático alheio, conectado 
ou não à rede de 
computadores, mediante 
violação indevida de 
mecanismo de segurança e com 
o fim de obter, adulterar ou 
destruir dados ou informações 
sem autorização expressa ou 
tácita do titular do dispositivo 
ou instalar vulnerabilidades 
para obter vantagem ilícita: 

Pena - detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano, e multa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art154a


CASAMENTO
ENTRE PESSOAS

DOS MESMO
SEXOCódigo Civil de 2002

Art. 1.514. O 
casamento se realiza 
no momento em que o 

homem e a mulher 
manifestam, perante o 
juiz, a sua vontade de 

estabelecer vínculo 
conjugal, e o juiz os 
declara casados.



CASAMENTO ENTRE 
PESSOAS DO 

MESMO SEXO, TEM 
LEGALIDADE? 

É reconhecido 
pelo Estado? 



“Proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano
da dicotomia homem/mulher (gênero), seja no plano da orientação
sexual de cada qual deles. A proibição do preconceito como capítulo do
constitucionalismo fraternal. Homenagem ao pluralismo como valor
sócio-político-cultural. Liberdade para dispor da própria sexualidade,
inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão
que é da autonomia de vontade. Direito à intimidade e à vida privada.
Cláusula pétrea. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional
expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de
desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art.
3º da CF, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de
‘promover o bem de todos’. (...) Ante a possibilidade de interpretação em
sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do CC, não
resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de
‘interpretação conforme à Constituição’. Isso para excluir do dispositivo
em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união
contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família.
Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as
mesmas consequências da união estável heteroafetiva.” (ADI 4.277 e
ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 5-5-2011, Plenário,
DJE de 14-10-2011.) No mesmo sentido: RE 477.554-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, julgamento em 16-8-2011, Segunda Turma, DJE de
26-8-2011.



ENFIM, É O 
FIM!


