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O mistério é a coisa mais nobre de que 
podemos ter experiência. É a emoção que se 
encontra no cerne da verdadeira ciência. 
Aquele que não sente essa emoção e que não 
pode mais se maravilhar nem se espantar é 
como se já estivesse morto. Saber que aquilo 
que é impenetrável para nós verdadeiramente 
existe e se manifesta como a mais alta 
sabedoria e a mais radiosa beleza, que nossas 
formas mais primitivas, esse conhecimento, 
está no centro de toda verdadeira devoção. 

 
Albert Einstein
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RESUMO 
 

Esta pesquisa consiste num estudo acerca da responsabilidade estatal pelo acesso à saúde, 
especificamente sobre a mistanásia. O objetivo é despertar a busca incansável pela 
concretização de um direito constitucional, especialmente por aqueles que mais 
necessitam dos serviços públicos de saúde para sua sobrevivência ou de seus familiares. 
Esse direito se torna invisível aos olhos de quem realmente está à margem da sociedade. A 
mistanásia é um tema de grande complexidade, mas é desconhecido por muitas pessoas. É 
um fato preocupante pois atinge uma boa parte da sociedade brasileira. A mistanásia 
também é conhecida como eutanásia social. A etimologia do termo significa “boa morte”, 
mas, na prática, essas mortes ocorrem por um descaso total dos governantes. A 
Constituição Federal do Brasil garante a todos os direitos sociais, incluindo o direito à 
saúde, que é reconhecido como direito fundamental, pois se trata de direito à vida e que 
requer mais atenção por parte do Estado. Este trabalho tem por finalidade demonstrar a 
importância do tema para a sociedade, as formas de mistanásia, a busca incansável pela 
justiça por parte do paciente e de seus familiares, o caos em hospitais públicos decorrente 
da falta de estrutura. O trabalho também pretende demonstrar como a saúde é um direito 
da personalidade, e uma vez garantida, proporciona a satisfação de outros direitos 
fundamentais. Em seguida, o estudo será ilustrado por decisões jurisprudenciais de alguns 
tribunais acerca da responsabilização dos agentes públicos por crimes praticados, tais 
como omissão de socorro, negligência, imprudência e imperícia. Por fim, o estudo 
verificará o valor que o Estado atribui à saúde da sociedade e quais os mecanismos para 
curar esta ferida que tanto mata.   

  
Palavras-chave: Mistanásia. Direito à saúde. Constituição Federal. Dignidade da pessoa 
humana. Paciente. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is a study about the state liability for access to health, specifically about 
misthanasia. The aim is to awaken the relentless pursuit to the realization of a constitutional 
right, especially for those most in need of public health services for their own or their families 
survival. This rights seems unachievable for those on the margins of society. The misthanasia 
is a complex issue, and it is an unknown topic for many people. It is a worrying fact since it 
affects much of Brazilian population. The misthanasia is also known as social euthanasia. The 
etymology of the word means "good death", but as will be shown, these deaths occur for a 
total indifference of the governors. The Brazilian Federal Constitution guarantees social rights 
to all, including the right to health, which is recognized as a fundamental right as regards the 
right to life that requires more attention from the state. This study aims to demonstrate the 
importance of the issue for society, some forms of misthanasia, the relentless pursuit of justice 
by the patient and their families, the chaos in public hospitals due to the lack of structure. This 
work also focuses on demonstrate how that the right to health is a right of personality, and 
once guaranteed, it provides the satisfaction of other fundamental rights. Then the study will 
be illustrated by decisions of some courts about the liability of public agents for crimes such 
as failure to rescue, negligence, recklessness and incompetence. Finally, the study will verify 
the value that the State attributes to the health of society and the mechanisms to heal this 
wound that kills many people. 
 
Keywords: Misthanasia. Right to health. Brazilian Federal Constitution. Dignity of 
human person. Patient.  
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INTRODUÇÃO 

 

A palavra mistanásia merece grande atenção por parte de todos. Num primeiro 

momento causa uma certa curiosidade, mas, na verdade, a palavra está carregada de medo, 

dor, incerteza de sobreviver, descaso e ineficiência por parte do Estado. Seu significado 

também é conhecido, de forma inapropriada, como eutanásia social, cuja origem 

etimológica da palavra é “boa morte”, mas, como pode-se perceber, o que ocorre é um 

descaso total. Além de pouco conhecida, a mistanásia muito preocupa, pois atinge grande 

parte da sociedade brasileira. 

Os direitos da personalidade são inatos à humanidade, resta assente que a função 

do direito é satisfazer pessoas, neste caso a missão do sistema jurídico é, essencialmente, 

permitir a realização da dignidade e dos direitos que a esta se associam, em especial os 

direitos da personalidade do paciente. Uma natureza e missão que só são cumpridas 

quando a pessoa é o componente essencial da fórmula jurídica, ou seja, direitos da 

personalidade são inerentes à pessoa como a  vida,  honra, imagem, nome, intimidade 

dentre outros. 

Existem algumas formas de mistanásia, como: ativa, passiva, omissiva, negligente, 

por imprudência e/ou imperícia, e outras poderão ser denominadas como mistas, porém, a 

mais comum ocorre por omissão de socorro, que tem ligação direta com os profissionais 

que não têm habilidades ou formação técnica para um atendimento eficaz aos pacientes 

necessitados. Outro ponto que agrava muito a situação em hospitais é a ausência de 

profissionais e a falta de equipamentos que têm caráter fundamental para manter a vida do 

paciente. 

Pode-se informar que mistanásia consiste na morte do miserável, ou seja, morte 

antecipada de uma pessoa. A forma ativa acontece por fenômeno proposital do homem e 

tem como exemplo a retirada de órgãos de crianças ou adultos para venda em mercado 

negro. Também existe a mistanásia passiva ou omissiva, em que há o prolongamento da 

morte ou até mesmo sua antecipação devido à negligência, imprudência ou imperícia no 

atendimento médico hospitalar. Nesse sentido, a forma negligente pode resultar da 

omissão de socorro, a imprudente é consequência do médico tomar decisão pessoal em 

casos terminais entendendo que será inútil, e a última, qual seja, a mistanásia por 

imperícia, resulta da inaptidão técnica.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) está sucateado. Os Estados, por meio de seus 

governantes, deixam de investir na área da saúde e em alguns casos, desviam verbas 
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destinadas à saúde para enriquecer ilicitamente. Diante disto, percebe-se que existem 

cidadãos clamando pela vida, caídos em corredores sujos e infectados, sem leitos ou, 

quando têm, estão em estado de ferrugem, capazes de contaminar qualquer pessoa que 

esteja em estado clínico delicado, agravando mais seu estado de saúde, ocasionando 

diversos tipos de infecções e levando-as a óbito. Tal preocupação é tão aparente que 

somente quem não vê são os governantes que, quando necessitam de tratamento, recorrem 

aos melhores médicos, aos melhores hospitais e, se não resolver, procuram médicos em 

outros países, como nos Estados Unidos. 

Este é o descaso que crianças e idosos sofrem nas unidades básicas de saúde e 

hospitais, uma verdadeira afronta à Constituição Brasileira. 

Tal assertiva é cristalina, pois o paciente, seja ele de qualquer faixa etária, merece 

o respeito a seus direitos, sendo que o fato de estar doente não lhe retira a condição de 

pessoa nem lhe subtrai a dignidade. Ao contrário, o fato de estar debilitado faz com que 

seus direitos devam ser imediatamente respeitados a fim de salvaguardar sua vida, que é 

direito fundamental. 

Como se sabe, grande parte da população é constituída por pessoas pobres, que 

vivem à margem da miséria, com baixa qualidade de vida. Estes cidadãos que, embora não 

saibam, possuem direitos e garantias consagrados pela Constituição Federal, quais sejam, 

direitos básicos que também são direitos da personalidade, como a moradia, a 

alimentação, a saúde, a educação, todos enquadrados no rol dos direitos fundamentais. 

Diante deste colapso em que vivemos, por muitas vezes, é necessário uma 

intervenção do Poder Judiciário para garantir estes direitos que diariamente são violados e 

ignorados por parte dos agentes de saúde. Isto tem o objetivo de que o direito à saúde bem 

como o direito à vida, sejam protegidos, evitando mortes precoces por ineficiência estatal. 
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2 DIREITO À SAÚDE 

 

O direito à saúde tem bases históricas, encontrando embasamentos em textos 

antigos como o Código de Hamurabi. A palavra saúde, em alguns dicionários, traz o 

significado de salvação, já outros a associam a um brinde ou uma celebração, 

conceituação que distorce e se afasta daquela referente ao estado daquele que é são ou 

sadio, como um adjetivo1.  

Na Idade Média, embora ocorresse uma certa preocupação com a saúde, a falta da 

mesma era considerada um castigo divino, tendo em vista que Deus definiria quem era 

merecedor da boa saúde ou não, pois se tratava da vontade do altíssimo, sendo Ele o 

possuidor da cura2.  

Para Dirceu Pereira Siqueira: 
 

A saúde na idade Média apresentava-se comum direito que dificilmente 
seria disciplinado por qualquer forma que fosse de controle, vez que, 
nesta época a doença era considerada um castigo divino [...] Naquele 
momento histórico, os padres eram os responsáveis pelos milagres, por 
tidos como ministros religiosos; a ele incumbia o direito de fazer as 
curas, uma vez que as doenças eram castigos divinos e a eles eram dados 
poderes para efetuarem tais curas3. 

 

Com a chegada da Revolução Industrial, certa atenção se voltou ao direito à saúde, 

pois qualquer tipo de doença que afetasse um trabalhador causaria prejuízos à produção, 

surgindo logo em seguida o marco histórico quando os trabalhadores reivindicaram 

melhores condições de trabalho e dignidade. 

Segundo Dirceu Siqueira: 

 
Na Inglaterra, por sua vez, a Revolução Industrial e a Revolução Agrária 
trouxeram profundas modificações para a vida econômica e para a 
estrutura social do país, gerando uma nova atitude mental diante dos 
problemas da vida comunitária, fazendo surgir uma teoria de ação social 
relativa à saúde, refletindo um interesse acentuado pelos problemas de 

                                            
1 OLIVEIRA, Cleberson Cardoso de. Direito à saude aos pacientes conforme a constituição da república de 
1988. In: Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas – UNIFAFIBE. Disponível em: 
<http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/66>. Acesso em: 
14 mar. 2016. 
2 OLIVEIRA, Cleberson Cardoso de. Direito à saude aos pacientes conforme a constituição da república de 
1988. In: Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas – UNIFAFIBE. Disponível em: 
<http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/66>. Acesso em: 
14 mar. 2016. 
3 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Tutela coletiva do Direito à saúde. Franca: Lemos e Cruz, 2010, p. 45. 
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saúde e de bem-estar dos pobres, não apenas por sentimento de caridade, 
mas pela intenção de controlá-los de modo racional e inteligente4. 

 

Assim, ao longo da história, a saúde serviu para reflexão da humanidade. A 

deficiência do sistema público de saúde leva a população brasileira a recorrer aos cuidados 

privados. Nestes convênios, as pessoas gastam boa parte de seus salários para não 

dependerem da saúde pública, que é um caos. O aspecto da saúde, ora abordado por esta 

pesquisa, evidencia que apesar de ter melhorado muito nos dias atuais, ainda carrega alguns 

problemas e deficiências dos tempos primórdios.  

A saúde no Brasil vive atualmente um momento peculiar. O SUS constitui um modelo 

moderno de organização dos serviços de saúde que tem como uma de suas características 

primordiais valorizar o nível municipal. Contudo, apesar de seu alcance social, não tem sido 

possível implantá-lo da maneira desejada, em decorrência de sérias dificuldades relacionadas 

tanto ao seu financiamento, quanto à eficiência administrativa de sua operação5.  

Essa situação fez com que fossem ampliados, nos últimos anos, os debates sobre o 

aumento do financiamento do setor público à saúde e a melhor utilização dos limitados 

recursos existentes. Sem dúvida, as alternativas passam por novas propostas de modelos de 

gestão aplicáveis ao setor e que pretendem redundar, em última análise, em menos 

desperdício e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos.  

Quando se postula sobre saúde, os direitos fundamentais e humanos são 

vislumbrados na nossa Constituição Cidadã e por isto estão ligados à cidadania e ao bem-

estar. Os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. Não 

obstante, esta historicidade dos direitos humanos traduz-se em uma utopia na questão do 

bem-estar do indivíduo. Estes, na verdade, transmitem os valores e postulados que devem 

começar a transformar a infância e a adolescência, chegando à maturidade, na vida de um 

cidadão-indivíduo.  

A saúde é um direito fundamental a partir da infância, passando pela adolescência 

até a vida adulta. É uma questão de sobrevivência digna. Trata-se de uma atitude de 

encantamento e, sobretudo, de buscar resgatar o potencial transformador das ações 

humanas. Elas estimulam a crença de que todos são atores sociais e responsáveis pelas 

                                            
4 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Tutela coletiva do Direito à saúde. Franca: Lemos e Cruz, 2010, p.46. 
5 SAUDE & CIDADANIA. Apresentação. Disponível em: 
<http://portalses.saude.sc.gov.br/arquivos/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/extras/apres.html>. Acesso em: 14 
mar. 2016. 
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suas próprias ações na saúde ou pelas omissões, ou seja, o potencial transformador das 

ações humanas. A Carta Magna Constitucional de 1988 preceitua no artigo 196 que:  

 
[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
de saúde, para sua promoção, proteção e recuperação6.  

 

Caso a saúde não seja reverenciada, a cidadania fica restrita ao aspecto político e 

civil. A cidadania necessária envolve o máximo de bem-estar de todos os indivíduos, 

envolve a democracia desejada por qualquer nação livre. Cidadania é o exercício do poder 

para a educação e para a saúde.  

Tratam-se dos valores dispostos no Artigo 1º da Declaração Universal, que 

determina que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito”7. 

Os direitos fundamentais são direitos legais, constitucionais, internacionais, exigíveis e 

demandam sérias e responsáveis observâncias, principalmente quando se trata da saúde 

pública e privada. E este, então, é o lema da Declaração de 1948, da Declaração de Viena 

de 1993, que também pode ser encontrado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

e na Constituição Federal8.   

Ingo Wolfgang Salet alerta para o fato de que: 

 
[...] principalmente no caso de direito à saúde, o reconhecimento de um 
direito originário a prestações, no sentido de um direito subjetivo 
individual a prestações materiais (ainda que limitadas ou estritamente 
necessário para a proteção da vida humana), diretamente deduzido da 
Constituição, constitui exigência inarredável de qualquer Estado [...] que 
inclua nos seus valores essenciais a humanidade e a justiça9.  

 

Quando o Estado descumpre a sua função de prevenir o surgimento de doenças, é 

necessária então a intervenção de médicos e de remédios, para que o mal possa ser 

remediado. Sendo assim, o Estado se vê obrigado a garantir à população o direito à saúde, 

                                            
6 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.  Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.dudh.org.br/declaracao/>.  Acesso em: 28 out. 2015. 
8 SAUDE & CIDADANIA. Apresentação. Disponível em: 
<http://portalses.saude.sc.gov.br/arquivos/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/extras/apres.html>. Acesso em: 14 
mar. 2016. 
9 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado; 1998, 
p. 315. 
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de qualidade. A saúde é um direito social, como já foi dito antes, estando ela disposta nos 

direitos e garantias fundamentais. É um direito público subjetivo, que dá a possibilidade 

de ser exigido na justiça quando o Poder Público não o cumprir10. 

Isto significa dizer que, quando há a violação aos direitos sociais, os direitos civis 

também são atingidos. A população que sofre com a falta de atendimento médico-

hospitalar, que é alvo preferencial da violência aos seus direitos civis, à sua integridade, é 

a população vulnerável no campo social, no campo econômico e no campo educacional. 

O texto da Constituição de 1988 é claro e prevê dois níveis do princípio da 

igualdade, entrelaçado aos direitos humanos. O primeiro deles, que abre o dispositivo, 

estabelece o direito à igualdade formal: "Todos são iguais perante a lei [...]". Já o segundo 

nível do princípio da igualdade, como já tratado nesta pesquisa, também contido no artigo 

5º da Lei Maior está na segunda parte do preceptivo e estabelece o direito à igualdade 

material. Assim, todos são iguais perante a lei “[...] garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito [...] à igualdade [...]"11.  

Segundo Júlio Cesar Ballerini Silva, falando de saúde afirma que: 

 
[...] no sentido de delimitar o objeto saúde, mas dentro dessa concepção 
de normalidade de funções orgânicas, físicas ementais (normalidade ser 
definida por outras ciências como a própria medicina), os juristas tem 
buscado uma delimitação própria  de tema, separado esta visão externa, 
da visão interna, pertinente, esta última, ao universo de operadores do 
ordenamento jurídico”12.  

 

São bases do direito positivo brasileiro o direito de acesso à justiça: "a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (artigo V, inciso 

XXV da Constituição Federal)", sendo assim "a todo direito corresponde uma ação que o 

assegura" (artigo 75 do Código Civil).   A justiça como meio legal tem o intuito de 

assegurar o efetivo acesso ao direito, cabe dizer que a saúde como direito público 

                                            
10 EBAH. Responsabilidade civil do estado por omissão no sus. Disponível em: 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAenaQAJ/responsabilidade-civil-estado-por-omissao-no-sus?part=2>. 
Acesso em: 14 mar. 2016. 
11 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
12 BALLERINI, Júlio Cesar Silva. Direito à saúde, Aspectos práticos e doutrinários no direito público e 
no direito privado. Leme: Habermann Editora, 2009, p. 34. 
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subjetivo tem característica individual. Sendo assim, a busca do direito à saúde é legítima 

entre o cidadão-credor e o estado-devedor13.  

A saúde deve estar integrada ao Plano de Gestão do Estado, com especial teor, e 

não pode haver, de forma ostensiva, a falha de sistemas e de equipes de segurança que 

fomentem as obrigações primeiras do Estado, como as políticas públicas de saúde e de 

educação. Para cada tipo de atendimento na área da saúde, o Estado deve estar apto a 

satisfazer as necessidades do cidadão, do seu ambiente familiar, educacional e cultural, 

como também os ambientes multidisciplinares, clínicos e hospitalares. 

A atividade médica é de primordial interesse social. A saúde é um direito do 

cidadão e uma obrigação do Estado, de acordo com a Lei Maior. A função médica, além 

de um ato de justiça social, é um dever imposto pela fraternidade social e a relação 

contratual que se estabelece entre o paciente e o médico são de interesse do direito civil 

brasileiro.  

 

2.1 O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE NO DIREITO 

POSITIVO BRASILEIRO 

 

Em 1946, época em que foi constituída a Organização Mundial da Saúde (OMS), "[...] 

a tradição negativista foi rompida, passando a vigorar uma concepção positivista e 

progressiva da saúde assim considerada como um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, e não somente de ausência de doença ou enfermidade"14. 

Destaca-se que o artigo 6º da Carta Magna erige, finalmente, o direito à saúde como 

um direito social, introduzindo-o no ordenamento jurídico como corolário do direito à vida. 

Neste contexto, posiciona-se Bastos e Martins:  

 
O tom imperativo do preceito nos dá conta da amplitude do termo e do 
conceito ali expendido: há um direito que é de ‘todos’ e um dever que 
incumbe ao Estado. Nessa relação entre sociedade (todos nós) e Estado 
surge, pois, um direito subjetivo público que não pode ser negado a nenhuma 
pessoa sobre pretexto algum15. 

 

                                            
13 EBAH. Responsabilidade civil do estado por omissão no sus. Disponível em: 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAenaQAJ/responsabilidade-civil-estado-por-omissao-no-sus?part=2>. 
Acesso em: 14 mar. 2016. 
14 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Atlas, 2005, p.515-516. 
15 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil. v.8. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p.116. 
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Destarte, a partir deste conceito, a saúde pôde ser vista como um alvo, um caminhar 

em constante aprimoramento na medida em que evoluem a ciência e as necessidades da 

sociedade. Analogamente,  

 
[...] o direito à vida consiste no primordial direito do ser humano do qual 
emanam todos os demais. Ele abrange não apenas o direito de manter-se 
vivo, mas também o de concessão de possibilidades para que o indivíduo 
tenha condições de capacitar o pleno desenvolvimento das faculdades que 
lhe são inerentes16. 

 

Neste particular, afirma Ingo Wolfgang Sarlet que:  

 

[...] a saúde é um direito social fundamental, ligado, juntamente com outros 
(assistência social, previdência social e renda mínima), ao direito à garantia 
de uma existência digna, no âmbito do qual se manifesta de forma mais 
contundente do seu objeto com o direito à vida e ao princípio da dignidade 
da pessoa humana. A vida assume, no âmbito desta perspectiva, a condição 
de verdadeiro direito a ter direitos, constituindo, além disso, precondição da 
própria dignidade da pessoa humana17.   

 

Conforme visto, a assertiva acima corrobora o verdadeiro sentido de permanência 

junto à dignidade humana. A mistanásia e a saúde, sob o ponto de vista jurídico, são aspectos 

dicotômicos e muito se tem a fazer pelo cidadão de bem, para que ele não tenha uma morte 

indigna e prematura.  

O primeiro passo, em se tratando da empreitada, seria sua importante distinção na 

eliminação do subdesenvolvimento que o Brasil se imergiu. O direito moderno não permite 

que se faça dois contratos frente à dignidade humana, frente a responsabilidade social e 

objetiva do médico, frente à responsabilidade civil e ao consumidor.  

Consumidor da saúde é consumidor de direito garantido como fundamental da 

Constituição. Segundo as responsabilidades e a eliminação da mistanásia,  o cidadão tem 

direito à saúde e o dever do Estado de prestá-la é inegável. Mas a consideração deste 

acontecimento como premissa apropriada não significa ipso facto sua concretização essencial. 

Quem vive na linha tênue entre saúde e mistanásia, como a maioria da população brasileira 

                                            
16 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 66. 
17 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, 
p. 313. 
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carente, pode perceber quão distante está o sonho do constituinte da prática dos detentores do 

poder18.  

Para Dirceu Pereira Siqueira: 
 
A Constituição é o nascedouro das normas inerentes à saúde. É nela que 
encontraremos a previsão de maior alcance quanto a esse direito e nela 
repousam seus mais profundos alicerces; acima de tudo, é por meio dela que 
todos os cidadãos podem e devem exigir o cumprimento de seus direitos 
fundamentais19. 
 
 

São notórias as deficiências estatais no cumprimento dos mandamentos 

constitucionais. Dentre elas, menciona-se:  

 
[...] a falta de leito nos hospitais públicos, a escassez de remédios gratuitos 
nos postos de saúde, a falta de serviço estruturado, a baixa remuneração dos 
profissionais da saúde e o baixo investimento no campo das pesquisas, seja 
de medicamentos, seja equipamental, seja de técnicas de tratamento. 
Em que pese os respeitáveis esforços no exercício de um controle social 
efetivo sobre a gestão do Sistema através dos Conselhos e Conferências 
Locais de Saúde, os principais problemas do SUS têm as suas principais 
causas na ausência de controle operacional e os excessos por parte dos seus 
integrantes seja de fabricantes de remédios, farmácias, seja de médicos, 
laboratórios e hospitais20. 

 

O desperdício evidente de soluções na área da saúde, por péssima coordenação e 

complicação burocrática anacrônica e retrógrada, provoca a falsificação e as anormalidades de 

desígnios marcados como colaboradores para a deficiência genérica da cidadania em que se 

observa atualmente a mistanásia. Os problemas são muitos e graves quando se trata de 

qualquer tipo de mistanásia. 

Conforme doutrina Pedro Rui da Fontoura, a espaçosa justiça constitucional infunde-

se, então, como utensílio de controle do poder político e econômico pelos empenhos sociais21. 

   

2.2 SAÚDE DO ESTADO, DA DIGNIDADE HUMANA, DA RESPONSABILIDADE 

HOSPITALAR E A ELIMINAÇÃO DA MISTANÁSIA 

 
                                            
18 MARTINS, José da Silva. Saúde. Ed. Martin Claret. 1995, p.41-42 apud BASTOS, Celso Ribeiro;    
MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil. v. 8. São Paulo: Saraiva,1998.  
19 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Tutela coletiva do Direito à saúde. Franca: Lemos e Cruz, 2010, p. 45. 
20 BASTOS, Celso Ribeiro;    MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil. v. 8. São Paulo: 
Saraiva,1998, p. 178. 
21 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Direitos fundamentais sociais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, 
p. 79. 
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Acerca da mistanásia como processo milenar, Danilo Porfírio de Castro Vieira postula 

que: 

 
Lembremos que um dos fundamentais deveres do Estado Democrático de 
Direito (especificamente o de Bem Estar Social), junto ao cidadão em nome 
da vida digna, é garantia do direito de seguridade social (arts.194-204 CF). O 
direito de seguridade social se divide em direito de assistência social e o 
direito universal à saúde preventiva e terapêutica (arts.196 a 200 CF). O 
grave problema da mistanásia se encontra no último direito em epígrafe, pois 
o Estado, poder social institucionalizado responsável pela organização do 
sistema Público único de saúde e, paralelamente, pela fiscalização do 
sistema privado, não atinge o fim quantitativo e qualitativo adequado de 
prevenção e tratamento de doenças a todos, privando incontável número de 
cidadãos aos constitucionais direitos à saúde, integridade física e dignidade! 
Mas o que seria a mistanásia? A mistanásia consiste na morte miserável, 
morte antecipada de uma pessoa, resultante da maldade humana (mistanásia 
ativa) ou da má prática médica (mistanásia passiva ou omissiva). Outro 
termo utilizado para este instituto de Bioética é eutanásia social, entretanto, é 
uma denominação errada, já que eutanásia em grego significa boa, suave, 
tranquila morte, ausente de sofrimento, o que está longe das características 
resultantes da morte miserável. A mistanásia ativa é fenômeno proposital de 
retificação e nadificação do homem22. 

 

Pode-se observar, então, que os doentes e propensos à mistanásia vêm ao longo de um 

processo de desvalorização e, muitas vezes, de exclusão total. Isto ocorre porque a sociedade 

cria um mecanismo de atribuição de características normativas aos seus membros, levando-os 

a agir conforme o socialmente esperado; e tudo que foge às expectativas de um determinado 

grupo que passa a ser estigmatizado por ele. Seguindo esta linha de pensamento Luiz Roberto 

Barroso, explica que: 

 
o princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de 
integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência 
no mundo [...] A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do 
espirito como com as condições materiais de subsistência. [...] Ele representa 
a superação da intolerância, da discriminação, da exclusão social, da 
violência, da incapacidade de aceitar o outro, o diferente, na plenitude de sua 
liberdade de ser, pensar e criar23. 

 

                                            
22 VIEIRA, Danilo Porfírio de Castro. Mistanásia: um novo instituto para um problema milenar. Disponível em: 
<http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-content/uploads/2011/12/danilo-mistanasia.pdf>. Acesso em: 15 out. 
2015. 
23 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; OLIVEIRA, Flavio Luiz de. Acesso à justiça: uma perspectiva da 
democratização da administração da justiça nas dimensões social, política e econômica. Birigui, SP: ed. Boreal, 
2012, p. 260. 
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Ingo Wolfgang Sarlet, dissertando sobre esta relação entre direitos fundamentais e 

dignidade humana, rejeita as marcas que ferem a dignidade e faz surgir a mistanásia, quando 

afirma: 

 
Se, por um lado, consideramos que há como discutir – especialmente na 
nossa ordem constitucional positiva – a afirmação de que todos os direitos e 
garantias fundamentais encontram seu fundamento direto, imediato e igual 
na dignidade da pessoa humana, do qual seriam concretizações, contata-se, 
de outra parte, que os direitos e garantias fundamentais podem, com efeito, 
ainda que de modo e intensidade variáveis, ser reconduzidos de alguma 
forma à noção de dignidade da pessoa humana, já que todos remontam à 
idéia de proteção e desenvolvimento das pessoas, de todas as pessoas [...]24. 

 

O Estado Democrático de Direito está intimamente ligado com a noção de dignidade 

da pessoa humana e a eliminação da mistanásia sob qualquer aspecto: doentes, hospitais, 

fome, falta de segurança, mortes prematuras, sobrevivência, mazelas, mesquinhez, crimes, 

tráficos etc. O desenvolvimento das pessoas com a ideia de direito natural e as garantias 

fundamentais de proteção devem ter como principal enfoque a remontagem social abastada de 

todos os direitos garantidores.  

Sem o Estado Democrático de Direito, as relações de trabalho, o aparecimento de 

delitos seriam mais constantes. Necessário se faz que as evoluções socioeconômicas se 

amoldem às necessidades da liberdade de todo cidadão, principalmente num país continental 

como é o Brasil. Para tanto, Alexandre de Moraes postula: 

 
Não existirá, pois, um Estado Democrático de Direito independente e 
harmônico entre si, bem como previsão de direitos fundamentais e 
instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetualidade desses 
requisitos. Todos estes temas são tal modo ligados que a derrocada de um, 
fatalmente, acarretará a supressão dos demais25. 

 

Basta entender, assim, que no Estado Democrático de Direito, a violação dos direitos 

humanos tem grau de maturidade cultural, vivencial e até religioso, que é independente de 

violação, em que qualquer ato se torna culposo e em desfavor de toda uma sociedade que quer 

progredir.  

É histórica a relação dos direitos humanos com a evolução da humanidade. Tal relação 

está preconizada no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elementos de 

                                            
24 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição federal 
de 1988 / Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre, Livr. do Advogado,  2004, p. 57. 
25 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 32. 
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cidadania, projetando o Estado de Direito, incluindo aí a força do trabalho para que o ser 

humano possa ter uma legítima vida saudável. Reza o citado dispositivo que: 

 
Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora  de seu controle26. 

 

Em sentido lato, cidadania implica numa situação jurídica subjetiva, consistente num 

complexo de direitos e deveres de caráter público. Constitui, nas palavras de Paulo 

Bonavides, uma “esfera de capacidade”, de onde deriva, consequentemente, direitos e 

deveres27. 

Segundo  Gilberto Dimenstein: 

 
Cidadania é o direito de ter uma idéia e poder expressá-la. É poder votar em 
quiser sem constrangimento. É processar um médico que cometa um erro. É 
devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de 
ser negro sem ser discriminado, praticar uma religião sem ser perseguido28.  

 

Complementando o pensamento do doutrinador, é também ter trabalho, segurança, 

saúde, transporte, bem-estar, lazer, dentre outros elementos constitucionalizados nos direitos 

fundamentais. Cidadania, portanto, diferentemente do que muitos pensam, não está adstrita ao 

mero exercício do voto. Ao contrário, a idéia de cidadania projeta-se em vários instrumentos 

jurídico-políticos imprescindíveis para viabilizá-la. 

Ao se proceder a uma análise perfunctória do conceito de cidadão, poder-se-ia chegar 

à conclusão que essa qualidade somente existe no momento da constituição do Estado e, não, 

depois, quando já estivesse constituído. No entanto, para ser considerado um cidadão ativo, 

deverá o indivíduo preencher determinados requisitos especiais para que adquira o direito ao 

trabalho, à cidadania ativa e ao exercício da sua soberania. 

Quando se fala em soberania, trabalho e cidadania ativa, a Carta Magna em seu artigos 

6º e  7º, inciso I, expressa: 

 

                                            
26 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.  Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.dudh.org.br/declaracao/>.  Acesso em: 28 out. 2015. 
27 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo, Malheiros, 1999, p.77. 
28 DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de Papel: A infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. 
12ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1993, p. 20. 
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos; [...]29. 

 

Pelo que se pode notar na Constituição Brasileira, a cidadania ativa garante os direitos 

sociais, que por sua vez, garantem a relação de emprego e trabalho na forma da lei. A 

Constituição garante também todos os direitos que possam evitar a mistanásia. A Carta erigiu 

a princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho como 

meios de evitar que o indivíduo perca a tão sonhada liberdade de estado de direito.  

Desse modo, a subsistência do trabalhador e de sua família não pode ser sacrificada 

sem que ele tenha assumido os riscos da atividade empresarial. Se ele cumpriu sua parte no 

contrato, deverá lhe ser garantido o salário, até por uma questão de justiça, mormente 

considerando que sua força de trabalho não poderá ser restituída. 

 

2.3 DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E O ACESSO À JUSTIÇA  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CF) é considerada a lei suprema do 

país e contém a estrutura organizacional política, econômica, social, educacional, ambiental 

etc., além das formas de governo e de estado. 

Nela também existem dois assuntos de extrema importância para os cidadãos e para o 

próprio país que, depois de tantos anos sob o regime ditatorial, voltaram a conviver com a 

democracia. Tais assuntos se referem aos direitos e garantias fundamentais, individuais e 

coletivos e ao controle de constitucionalidade que envolvem a saúde e o acesso à justiça. 

Ao se estabelecer os direitos fundamentais de cada cidadão, determina-se também o 

direito de defesa contra os atos lesivos do Poder Público, que fica restrito, limitado. Do artigo 

5º ao 14 da Carta Magna de 1988 estão dispostos os direitos e garantias fundamentais, 

subdivididos em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos; direitos sociais; 

nacionalidade e direitos políticos. 

Em regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e 

individuais são de eficácia e aplicabilidade imediata. Porém, a CF faz depender de legislação 
                                            
29 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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ulterior à aplicabilidade de algumas normas definidas neste capítulo da Constituição. O artigo 

7º, inciso I, da CF, que aborda os direitos sociais, por exemplo, determina a proteção do 

emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Todavia, a prática deste direito 

depende de lei complementar que, por sua vez, não foi editada até o presente momento, 

obrigando o trabalhador a buscar a solução para o seu caso por meio do mandado de injunção 

ou da ação de iniciativa popular. 

Já o § 2º do artigo 5º estabeleceu que os tratados internacionais que abordarem matéria 

de direitos e garantias expressos na Constituição serão considerados princípios 

constitucionais. Entretanto, há inúmeras decisões das Cortes Superiores contrárias à 

aplicabilidade dessa regra sob o argumento de que um tratado se equipara a uma lei 

complementar e não tem status constitucional.  

Parece contraditório existir direitos e garantias fundamentais que representem um fator 

relevante e positivo para um país que retornou à democracia há mais de vinte anos, mas, ao 

mesmo tempo, não traz segurança à sociedade, uma vez que a própria Constituição, ao 

estabelecer esses direitos, condicionou alguns deles à existência de leis infra constitucionais 

posteriores. 

Como reagir diante de uma situação em que cidadãos são prejudicados por leis 

contrárias às normas constitucionais? Ou, que providências tomar perante situações em que a 

própria Constituição parece impedir a concretização do direito? Como prever o acesso à 

justiça se tais normas envolvem a saúde, o CDC, e a responsabilidade objetiva do médico? 

Como evitar a mistanásia? 

A Constituição previu esses problemas e criou o instituto do controle de 

constitucionalidade, mais precisamente, as Ações Declaratória de Inconstitucionalidade e a 

Declaratória de Constitucionalidade, que representam um dos principais fundamentos de 

defesa dos princípios e garantias fundamentais adotados pela CF. 

Em se tratando de lei suprema do país, a CF deve se defender contra qualquer ato que 

atente contra  suas regras e, para isso, utiliza-se de instituto por ela mesma estabelecida. 

Porém, antes de adentrar-se ao assunto é importante ressaltar que, tendo a Constituição 

adotado a estrutura rígida de revisão, em sentido formal, qualquer alteração  demanda de um 

processo especial, a ser realizado por um poder investido para tal competência, a fim de 

conferir uma estabilidade superior que as demais leis ordinárias, principalmente no que diz 

respeito a documentos médico-hospitalares e tratamentos cirúrgicos. 
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Quanto aos documentos médico-hospitalares referentes a tratamentos cirúrgicos, 

internações dentre outros, pacientes sofrem diariamente com o descaso por parte dos 

hospitais públicos e particulares.  

Neste caso, pacientes que sofrerem este dissabor poderão recorrer ao  judiciário a 

fim de fazer valer seu direito, por meio de uma ação de exibição de documento ou de 

coisa, que encontra respaldo legal no Código de Processo Civil (CPC), nos artigos 355 a 

363, onde o juiz ordenará à parte que exiba o documento em questão. 

Os Tribunais pátrios têm decidido da seguinte forma: 

 
RELATORA: Desembargadora LILIAN ROMEROAPELANTE: 
ANDERSON ANTÔNIO MAIAAPELADO: JOSÉ ACACIO HNATUW 
E CIA LTDA EPP - HOSPITAL SANTA SIMONE. CÍVEL. 
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
PRETENDIDA OBTENÇÃO DE CÓPIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. 
HOSPITAL QUE NEGA TER ATENDIDO O AUTOR NO DIA EM 
QUE ESTE SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 357 DO CPC. 
ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR A EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO 
PLEITEADO. INVIABILIDADE DE O HOSPITAL PRODUZIR 
PROVA NEGATIVA, QUAL SEJA, DE QUE NÃO ATENDEU O 
AUTOR NO DIA DOS FATOS. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO 
AUTOR INSUFICIENTES A TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE 
PROVA DE QUE O NOSOCÔMIO DETIVESSE - OU TIVESSE O 
DEVER DE DETER - DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES, 
DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE TER HAVIDO O 
ATENDIMENTO. RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE O AUTOR 
AJUIZAR AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - EXIBINDO APENAS O 
BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. SENTENÇA 
CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO30. 

 

Em caso idêntico também julgou: 

 
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
PRONTUÁRIO MÉDICO - LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NA 
OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS, PARA FINS DE SEGURO - 
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECUSA DO HOSPITAL NA 
EXIBIÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL - PROTEÇÃO PELO 
CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICO. RECUSA APÓS DEFERIMENTO DA 
LIMINAR - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO SEM A 
DOCUMENTAÇÃO – CONFIGURADA PRETENSÃO RESISTIDA - 
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVER DO APELANTE EM 
ARCAR COM AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO 
DESPROVIDO” (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1252397-6 - Curitiba - Rel.: 
Roberto Portugal Bacellar - Unânime - - J. 

                                            
30 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. AC - 1269545-3 - 8ª Câmara Cível -  Corbélia - 
Rel.: Lilian Romero - Unânime - J. 28.05.2015.  
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31.03.2015) 
 

 

Da mesma forma: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTO. AUTOR QUE ALMEJA TER ACESSO AO 
PRONTUÁRIO MÉDICO A FIM DE RECEBER INDENIZAÇÃO DO 
SEGURO DPVAT. RESISTÊNCIA DA PARTE QUE DETÉM O 
DOCUMENTO EM APRESENTÁ-LO.APELO 01. AGRAVO RETIDO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE.PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA LIVRE 
APRECIAÇÃO DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL E ORAL QUE 
É DISPENSÁVEL À ANÁLISE DO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.CONFIGURAÇÃO DE 
PRETENSÃO RESISTIDA QUE PRESCINDE DE QUALQUER 
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VERBA 
MANTIDA.. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES.LITIGÂNCIA DE 
MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.DIREITO DE RECORRER. 
PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR 
AFASTADA.AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS 
CONHECIDOS E DESPROVIDOS31. 
 

Além disso, quanto mais desiguais são as posições sociais dos indivíduos 

envolvidos no litígio, maior é o incentivo para o lesado, de posição social inferior, 

aguentar. Dirceu Siqueira corrobora com esse pensamento: 
 

[...] quando uma sociedade caminha de forma ordenada, sem conflitos, 
cada um respeitando os direitos individuais de terceiros , o próprio Poder 
Judiciário passa despercebido; contudo numa sociedade cada vez mais 
competitiva, com a falta de respeito entre as pessoas, com uma má 
distribuição de renda, com um Estado que não se preocupa com as 
desigualdades sociais existentes, como a que vivenciamos, nesses casos 
exemplificados, o acesso à justiça torna-se relevante32. 

 

Portanto, o judiciário não é o “ponto zero” da resolução do litígio, é, ao contrário, a 

“ponta da pirâmide”, conforme dizeres de Dirceu Pereira Siqueira.  

 
Todos sem distinção, tem o direito de ser ouvido pelo Poder Judiciário, 
expor seus problemas e garantir um atendimento imparcial. Por ser um 
direito fundamental, o acesso a justiça está protegida, também, pelo 

                                            
31 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - AC - 1221990-4 - 10ª Câmara Cível - Corbélia - 
Rel.: Arquelau Araujo Ribas - Unânime - J. 12.02.2015. 
32 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; OLIVEIRA, Flavio Luiz de. Acesso à justiça: uma perspectiva da 
democratização da administração da justiça nas dimensões social, política e econômica. Birigui, SP: ed. Boreal, 
2012, p.8. 
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artigo 60 § 4° da Constituição Federal, que dispõe a respeito das 
cláusulas pétreas. Jamais  poderão ocorrer situações onde o estado ou 
seus membros, tornem qualquer atitude que possa limitar o acesso do 
cidadão a justiça33. 

 

José de Oliveira Ascensão esclarece que: 

 
Uma ordem jurídica pode morrer; pode ser erradicada, pela dispersão dos 
seus suportes, por exemplo. (Conforme nota do autor: é o que se chama 
limpeza étnica. Assim aconteceu na Silésia e noutras províncias alemãs 
anexadas pelas potências vencedoras, em 1943-45, cujos habitantes foram 
expulsos e substituídos por novas populações). Mas é impossível criar 
uma ordem jurídica a partir do nada34. 

 

Evidencia-se, portanto, que  

 
a assistência social faz parte do conjunto de ações que deve ser 
desenvolvido para garantir a integralidade da assistência, que envolvem 
ações de promoção, prevenção, proteção específica, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação em saúde35.  
 

Portanto em se tratando de mistanásia o descaso por parte de médicos e hospitais em 

não fornecer a documentação médica é mais gritante em se tratando de pessoas carentes e sem 

instrução, que por muitas vezes desconhecem direitos básicos como a exibição de documentos 

médicos, sendo estes,  primordiais para apuração de eventuais erros médicos e hospitalares. 

 

 

 

                                            
33 SIQUEIRA. Dirceu Pereira; OLIVEIRA, Flavio Luiz de. Acesso à justiça: uma perspectiva da 
democratização da administração da justiça nas dimensões social, política e econômica. Birigui, SP: ed. Boreal, 
2012, p.8. 
34 ASCENSÃO, José de Oliveira. Introdução à ciência do direito. Rio de Janeiro, Renovar, 2005 p.116. 
35 BARATA; MENDES, BARATA, Luiz Roberto Barradas; MENDES, José Dínio Vaz. Uma proposta de 
política de assistência farmacêutica para o SUS. Direito à vida e à saúde: impactos orçamentário e 
judicial. São Paulo: Atlas, 2010, p. 63. 
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3 MISTANÁSIA NO BRASIL 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
  

Para efeito de esclarecimento, mistanásia é uma palavra pouco conhecida e seu 

significado se dá pelo agrupamento do prefixo inglês MIS-, “mau, errado, inadequado”, ao 

derivado do grego -TANATOS, “morte”. Com isso, tem-se um significado que pouco 

agrada, ou seja, morte de forma inadequada. 

Embora o tema pareça novo para muitas pessoas, se pode esclarecer que não é, pois 

trata de um problema antigo, fruto da evolução da sociedade, do crescimento exacerbado, 

que ocasionou a chamada exclusão social. 

Percebe-se que, ao pensar em exclusão social, automaticamente o pensamento 

relaciona à miséria, à pobreza, à precariedade, mas, além destas palavras, existem outras 

de efeitos tão graves quanto às mencionadas, como a morte, o descaso, a falta de amor, o 

respeito ao próximo, adjetivos estes que são inerentes ao ser humano. 

A mistanásia, também conhecida por eutanásia social, conforme Namba mencionou 

anteriormente, significa a morte lenta e fora do seu tempo natural devido à falta de 

atendimento médico hospitalar. Nessa modalidade, também se enquadram as pessoas que 

morrem de fome, frio e os que morrem em razão do descaso estatal pela vida.  

Marcia Helena Mendonça destaca a impropriedade do uso corrente da expressão 

eutanásia social, tendo em vista que "eutanásia", tanto em sua origem etimológica como 

em sua intenção, pretende ser um ato de misericórdia, para propiciar ao doente que está 

sofrendo uma morte boa, suave e indolor. As situações a que se referem os termos 

eutanásia social e mistanásia, porém, não têm nada de boas, suaves, nem indolores. A 

autora continua: 

 
Na categoria de mistanásia, percebe-se três situações distintas: primeiro, 
a grande quantidade de doentes e deficientes que, por motivos políticos, 
sociais e econômicos, não chegam a ser pacientes, pois não conseguem 
ingressar efetivamente no sistema de atendimento médico; segundo, os 
doentes que conseguem ser pacientes para, em seguida, se tornarem 
vítimas de erro médico e; terceiro, os pacientes que acabam sendo vítimas 
de má-prática por motivos econômicos, científicos ou sociopolíticos. A 
mistanásia é uma categoria que nos permite levar a sério o fenômeno da 
maldade humana36. 

                                            
36 MENDONÇA, Maria Helena; SILVA, Marco Antonio Monteiro da. Vida, Dignidade e morte: Cidadania 
e Mistanasia. In: Iusgentium, v.9, n 6, edição extra, 2014, p.175-176. 
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Neste sentido, Di Paolo destaca que: 
 
Um dos grandes contrapontos entre a mistanásia e a eutanásia é o 
resultado. Na eutanásia a morte ocorre antes do seu tempo natural, porém 
sem dor e sofrimento. Na mistanásia também ocorre a antecipação da 
morte, porém há muito sofrimento por parte do moribundo37. 
 
 

Partindo da pressuposição lógica da nomenclatura “direitos humanos” é possível 

avaliar, desde logo, o que são os direitos dos indivíduos como sujeitos, ou seja, são os 

direitos que todos possuem e que os tornam dignos para ser denominados seres humanos. 

Estes direitos são caracterizados como acessíveis, fraternais, solidários, passíveis de 

respeito, bem como outros benefícios imprescindíveis à vida de uma pessoa38.  

  

3.2 MARCOS HISTÓRICOS E PARADIGMÁTICOS DA SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

3.2.1 Uma breve visão histórica da área Saúde do Trabalhador 

 

Desde a Antiguidade greco-romana, o trabalho já era visto como um fator gerador e 

modificador das condições de viver, adoecer e morrer dos homens. Trabalhos de 

Hipócrates, Plínio, Galeno e outros chamavam a atenção para a importância do ambiente, 

da sazonalidade, do tipo de trabalho e da posição social como fatores determinantes na 

produção de doenças. Com a realidade social de tais épocas, em que nações escravizavam 

outras nações subjugadas em guerra, esses relatos dificilmente teriam o cunho de denúncia 

social. De Re Metallica, obra de Georg Bauer (Georgius Agricola) de 1556, faz referência 

a doenças pulmonares em mineiros, com descrição interessante de sintomas que hoje 

atribuímos à silicose, e que Agrícola denominou asma dos mineiros. Já Paracelso, em 

l567, descreve também doenças de mineiros da região da Boêmia e a intoxicação pelo 

mercúrio39. 

                                            
37 DI PAOLO, Edvige; RIBAS, Luciane Aparecida; PEREIRA, Maria Regina. Eutana ́sia social: um estudo de 
caso da populac ̧a ̃o de rua de Juiz de Fora. Disponi ́vel em: 
<http://web2.cesjf.br/sites/cesjf/revistas/cesrevista/edicoes/2006/euta nasia_social.pdf> Acesso em 27 mar. 2011. 
38 FARIAS JUNIOR, Carlos Alberto da Silva. A saúde do trabalhador no Maranhão: uma visão atual e 
proposta de atuação. Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 1999, p. 135. 
39  FARIAS JUNIOR, Carlos Alberto da Silva. A saúde do trabalhador no Maranhão: uma visão atual e 
proposta de atuação. Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 1999, p. 135. 
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E em 1700, surge a obra de Bernardino Ramazzini, médico que atuava na região de 

Modena na Itália, e, com uma visão clínica impressionante para aquela época onde não 

existiam recursos propedêuticos maiores, descreve doenças que ocorriam em mais de 

cinquenta profissões. Em seu livro De Morbis Artificum Diatriba se pode encontrar, além 

da agudeza das observações, uma sutil crítica de costumes. Em função da importância de 

seu trabalho, recebeu da posteridade o título de pai da Medicina do Trabalho. Ramazzini, 

antecipando alguns conceitos básicos da Medicina Social, enfatizou a importância do 

estudo das relações entre o estado de saúde de uma determinada população e suas 

condições de vida, que estavam, segundo ele, na dependência da situação social40.  

Na verdade, se for observado como pano de fundo o panorama político-social da 

Europa de então, a visão de Ramazzini é aceita por muitos, acrescentando-se à ideia de 

que a vida social e tudo que a ela se referisse (tal como condições de trabalho e de saúde) 

deveriam estar a serviço do Estado, configurando-se aí um dos elementos doutrinários de 

um sistema, a que se chamou mais tarde de mercantilismo ou cameralismo. 

 De acordo com Renê Mendes, Percival Pott, em 1776, fez as primeiras e 

minuciosas referências a câncer escrotal em limpadores de chaminés, o que, na verdade, 

se constituiu como marco inicial dos estudos de relação entre câncer e trabalho41. 

Em toda a Europa, principalmente na Alemanha, mas também na França e na 

Inglaterra, difunde-se a doutrina da Medicina de Estado, baseada em ideólogos como Petty 

que afirma: "...uma população saudável é sinônimo de opulência e poder". Vivia-se a 

preocupação com a urbanização crescente, com as questões de alimento para o povo, 

saneamento, as grandes epidemias42. A medicina começa a se tornar coletiva, urbana, 

social43, e é justamente aí, que surge um fato novo, que modificaria todo um sistema 

econômico mundial, com reflexos sociais e para a saúde das populações europeias: a 

Revolução Industrial. Historicamente, segundo frisa Rosen44, um dos fatores responsáveis 

pelo desenvolvimento do mundo moderno e da organização e das ações da moderna Saúde 

Pública foi a ascensão de uma economia industrial que, para a maioria dos autores, tem 

seu período marcante entre 1760 e 1850. Ainda vivendo um modelo feudal de Idade 

Média, mas com um crescente movimento de urbanização, a Inglaterra inicia a moderna 
                                            
40 ROSEN, G. Uma história da saúde pública. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1994. 
41 MENDES, R. Aspectos históricos da Patologia do Trabalho. In: Patologia do trabalho. Rio de Janeiro: 
ATHENEU, 1994. 
42 FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987. 
43 MENDES, R. Aspectos históricos da Patologia do Trabalho. In: Patologia do trabalho. Rio de Janeiro: 
ATHENEU, 1994. 
44 ROSEN, G. Uma história da saúde pública. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1994. 
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industrialização, e as fábricas se instalaram principalmente nos aglomerados urbanos. O 

trabalho artesanal, onde o homem era detentor de todo o processo, dá lugar a um processo 

industrial com profundas modificações sociais. 

Com a Revolução Industrial surge uma nova situação: o trabalho em ambientes 

fechados, às vezes confinados, a que se chamou de fábricas. O êxodo rural, as questões 

urbanas de saneamento e de miséria se juntaram a outro grande problema: as péssimas 

condições de trabalho (e ambiente) alterando o perfil de adoecimento dos trabalhadores 

que passaram a sofrer acidentes e desenvolver doenças nas áreas fabris, como por 

exemplo, o tifo europeu (na época chamado febre das fábricas). A maioria da mão de obra 

era composta de mulheres e crianças que sofriam a agressão de diversos agentes, oriundos 

do processo e/ou ambiente de trabalho.  

Em 1831, C. Turner Thackrar, médico inglês, em sua obra "Os efeitos das artes, 

ofícios e profissões e dos estados civis e hábitos de vida sobre a saúde e a longevidade", 

revelou as lamentáveis condições de vida e de trabalho na cidade de Leeds, Inglaterra. A 

preocupação com a força de trabalho, com as perdas econômicas suscitou a intervenção 

dos governos dentro das fábricas. E chegamos ao início do século XIX com a presença de 

médicos em fábricas45 e surgimento das primeiras leis de saúde pública que marcadamente 

abordavam a questão saúde dos trabalhadores (Act Factory, 1833, por exemplo). A 

Medicina do Trabalho tinha aí seu marco inicial. No fim do século XIX se vislumbrava 

uma nova era: os conhecimentos da "medicina científica", unicausal, com base na teoria 

microbiana, somavam-se ao reconhecimento dos conceitos da Medicina Social, onde 

aspectos como habitação, saneamento, trabalho e outros entram como co-fatores 

determinantes na gênese do processo de doença. O modelo de serviços médicos dentro das 

empresas difundiu-se para vários países da Europa e de outros continentes, paralelamente 

ao processo de industrialização, e passou a ter um papel importante no controle da força 

de trabalho através do aumento da produtividade e regulação do absenteísmo46.  

Com o passar dos tempos, os direitos humanos se tornaram mais eficazes e 

tutelados mundiais. O mundo mudou. Mudou radicalmente. Nota-se a tecnologia, a 

robótica, a informática, a comunicação de massa, a competitividade visual e virtual e, 

finalmente, o crescimento transepocal da sociedade. Os direitos humanos tiveram altos e 

                                            
45 Exemplo emblemático do médico Robert Baker, na Inglaterra, citado por Renê Mendes. MENDES, R. 
Aspectos históricos da Patologia do Trabalho. IN: Patologia do trabalho, Rio de Janeiro, ATHENEU, 1994. 
46 MENDES, R.; DIAS. E.C. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. In: Revista de Saúde Pública, 
São Paulo, v.25, n.5, p. 341-349, 1991. 
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baixos e muitas vezes ressurgiram das cinzas, das várias atividades humanas. Cresceram 

aos olhos de muitos cientistas sociais como Norberto Bobbio, Habermas, dentre outros. 

Modificaram ideologias como Karl Marx e Engels. Foram repensados na Sociologia, na 

Antropologia e na Filosofia. Muitos foram os doutrinadores que moldaram uma 

contextualização e uma conceituação para o instituto aqui referenciado.  
Para Lobato:  

 
A mistanásia, enfim, envolve erros de vários sujeitos e é consequência de 
deficiências graves em vários níveis - inclusive por parte de gestores 
omissos e até de médicos que reclamam das péssimas condições de 
trabalho, porém praticam plantões em esquema de "dobradinha" e não 
comparecem a seus locais de trabalho por motivos fúteis. Trata-se de uma 
grave infração social que traz sérias consequências - seja na motivação 
dos servidores do SUS ou na vida dos milhões de brasileiros que 
dependem de seus serviços47. 
 

 
Assinala-se que mistanásia é uma realidade frequente nas mais variadas cidades 

espalhadas pelo Brasil afora. Como não há estruturas hospitalares, muito menos recursos 

suficientes destinados à área da saúde, milhares de pessoas morrem diante da omissão de 

socorro estatal, pela negligência e precariedade dos serviços públicos oferecidos48.  

 

3.2.2 Dos Direitos Humanos e o Estado Democrático de Direito para a Ética  

 

A abertura para se conseguir a autossuficiência e a plena participação do exercício 

do Estado Democrático de Direito, da prevalência dos Direitos Humanos e a 

sustentabilidade do direito à vida, entre tantos meandros de nível de miséria, 

criminalidade, homicídios, doenças contagiosas, dependência química, no mundo atual, 

num sentido amplo de liberdade, igualdade e responsabilidade são extensos e inalteráveis.  
Nesta vertente, Dirceu Siqueira afirma que:  

 
[...] é possível afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
contempla indiretamente o direito à alimentação, por meio da referência a 

                                            
47 LOBATO, Maria do Carmo. Ausência de atendimento provoca morte com causa social. 2010. Disponível 
em:<http://academiademedicinamt.com.br/site/artigo_view.aspx?id =12>. Acesso em 15. fev. 2015. p. 1. 
48 COLLING, Priscila Schuster. A legitimidade da proibição da eutanásia em face da mistanásia no Brasil. 
Monografia final do Curso de Graduação em Direito objetivando a aprovação no componente curricular 
Monografia. UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1083/MONOGRAFIA%20PRISCIL
A%20COLLING.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
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outros direitos relacionados, como saúde, cultura, trabalho, família etc. 
Além disso, sua relevância torna-se ainda mais pertinente a este estudo, 
pelo fato de que por meio dela foram pactuados tantos outros tratados 
mais específicos49. 
 

Atiça-nos a entrelaçar a nossa vida, pessoal e coletiva, num apoio cotidiano de 

enfrentamento do que anseia apreender com analogia a ética. A participação cabal 

específica do sujeito pode ser percebida dentro de uma sociedade inclusiva, na qual cada 

um de nós pertence. Ao mesmo tempo, todos juntos podemos ser aferidos como 

componentes irrestritos do comum, dentro do Estado de Direito. Há concordância de que, 

por sua vez, é encargo do conjunto de pessoas, a responsabilidade da inclusão social da 

democracia e dos direitos garantidores e alavanca a investigação pela tão ostentada 

identificação de direitos humanos. No entanto, para alcançar esta "ética ideal", é 

necessária a imutável vigília dos direitos humanos.  
Ressalta-se também que as diferenças, as desigualdades, as injustiças, a pluralidade 

cultural sensibilizam e desafiam os direitos humanos a realizar outra educação no que 

concerne aos interesses dos chamados “direitos fundamentais sociais” pela sociedade, 

principalmente no que tange ao direito de sobrevivência, à boa sobrevivência, direito a 

uma vida ética e ao aparato do nascimento com a pessoalidade e legalidade do ser hominal 

e a versar diferentemente às questões ligadas à mistanásia. A ética da vida, e não das 

vantagens melindrosas, nasceu e se desenvolveu para levar em conta o desejo de criar 

coisas novas, com vistas a construir outra sociedade, na qual as moléstias da saúde possam 

ser contidas e as ricas virtudes possam ser incorporadas aos direitos humanos. Uma 

sociedade na qual o sentido imenso da dignidade humana no direito à vida possa ser 

compreendido pelo mundo, inclusive na sua dimensão subjetiva.  

Portanto, este trabalho tem o objetivo primário de refletir sobre o posicionamento 

da mistanásia e da sua ligação com os direitos humanos e a dignidade constitucional, e, 

em seguida apresentar, fruir e frutificar o pensamento da ética ligada à vida, enquanto 

faculdades e poderes atribuídos aos direitos fundamentais  contidos no artigo 5º da 

CF/8850. 

Procura-se, assim, uma melhora pessoal com cientificidade, com nobreza,  num 

sentido digno de conjunto, com concretude ideal de explorar os direitos de pesquisa sobre 

                                            
49 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui: 
Boreal Editora, 2013, p. 76-78. 
50 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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a vida dentro do campo da ciência. Outro escopo precípuo é a característica de uma ética 

fundamentada no respeito à natureza, aos animais, à flora, relacionando-a à qualidade de 

vida. Esta deve ser acessível a todos, com um espírito geral nessa participação.   

Chega-se então no tema trabalhado neste estudo, qual seja, a mistanásia, isto é, a 

morte do miserável, podendo ser qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto, idoso, com 

doença ou sem. Em decorrência do estado econômico da pessoa, a mesma se torna 

invisível aos olhos do Estado, cuja morte é certa e precisa. Este estudo pergunta como se 

pode evitar que tal tragédia aconteça dentro de uma sociedade voltada exclusivamente 

para o Estado Democrático de Direito.  

O Estado Democrático de Direito está intensamente unido com a noção dos direitos 

humanos, com o enaltecimento das pessoas, com a ideia de direito natural e das garantias 

fundamentais de proteção, quando se relacionam com a ética e com a dignidade como o 

principal enfoque da remontagem capitalista. 

Necessário se faz que as evoluções socioeconômicas se amoldem às necessidades 

da liberdade de todo cidadão, principalmente num país continental como é o Brasil. Para 

tanto, Alexandre de Moraes postula: 

 
Não existirá, pois, um Estado Democrático de Direito independente e 
harmônico entre si, bem como previsão de direitos fundamentais e 
instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetualidade desses 
requisitos. Todos estes temas são tal modo ligados que a derrocada de 
um, fatalmente, acarretará a supressão dos demais51. 

 

Basta entender, assim, que no Estado Democrático de Direito, a violação dos 

direitos humanos tem grau de maturidade cultural, vivencial e até religiosa, e mesmo de 

abordagem à vida, e que, independente de violação, qualquer ato se torna culposo e em 

desfavor de toda uma sociedade que quer progredir. Nas relações da ética vilipendiadas e 

vexatórias para qualquer atitude que fira os direitos humanos, necessário se utilizar da lei 

para que a justiça se cumpra e para que tais direitos sejam resgatados no Estado de 

Direito. 

 

3.2.3 Dos Direitos Humanos E Direitos Fundamentais 

 

                                            
51 MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004. p. 32. 
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A relevância do estudo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais reside no 

fato que ambos protegem a pessoa humana e por sua vez, a civilização humana. Desde 

seus primórdios até a época atual percorreu um longo caminho, passando por inúmeras 

transformações, sejam elas sociais, políticas, religiosas ou econômicas. Assim não é 

possível compreender os direitos humanos e os direitos fundamentais sem relaciona-los a 

história, pois esses não surgem como uma revelação, como uma descoberta repentina de 

uma sociedade, de um grupo ou de indivíduos, mas, sim, foram construídos ao longo dos 

anos, frutos não apenas de pesquisa acadêmica, de bases teóricas, mas principalmente, 

mas principalmente da lutas contra o poder52. 

Norberto Bobbio afirma que:  

 
Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, sãos direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas53. 
 

Entre as diversas declarações internacionais, devem ser destacadas a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1949, a Convenção Européia dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em 1950, que solidificou 

entre os países-membros que participaram e ratificaram os princípios outorgados pela 

primeira. O artigo 8 merece destaque por declarar que: "Toute personne a droit au respect 

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance"54.  

Também é importante lembrar, conforme ensinamentos de Dirceu Pereira Siqueira, 

que as recentes promulgações, como a Convenção Européia dos Direitos do Homem, de 

1990, e o Pacto Internacional sobre Direitos Humanos e Civis, de 1966, que contêm 

dispositivos expressos que determinam a tutela da personalidade humana, vez que 

garantem a proteção da pessoa e de sua personalidade em toda sua dimensão55.  

Na concepção de Canotilho, direitos fundamentais são:  

 
[...] direitos do particular perante o Estado, essencialmente direito de 
autonomia e direitos de defesa". São caracterizados como individuais, 

                                            
52 MORAES, Carlos Alexandre; CARDIN, Valeria Silva Gaudino; et al. Novos direitos e direito da 
personalidade. Volume III, 1. Ed. Maringa, PR: Vivens, 2015, p.75. 
53 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 1 ed. 12. tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5. 
54 Tradução livre: “Todas as pessoas tem o direito ao respeito de sua vida privada e familiar, de seu domicílio e 
de sua correspondência”. 
55 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui: 
Boreal Editora, 2013, p.76-78. 
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porque pertencem exclusivamente a pessoa, e o Estado como titular de 
direitos, com o dever de proteger o cidadão, deve velar pelo seu 
cumprimento56.  
 
 

A partir dessas Declarações, a pessoa passou a ter os seus direitos fundamentais 

reconhecidos e assegurados, mediante a proteção de sua vida, de sua honra, de sua 

liberdade, de sua integridade física e psíquica, da igualdade, da intimidade, do segredo, 

dentre outros. Eles foram garantidos nas Constituições e nas leis dos povos que 

referendariam e inseririam em suas legislações os mencionados direitos. 

Contudo, a ganância humana, a falta de respeito pelo próximo, a exploração de 

fatos escandalosos através de meios de comunicação e o desenvolvimento de uma 

tecnologia cada vez mais aperfeiçoada dos aparelhos que invadem a esfera da vida privada 

alheia, trouxeram uma espécie de aprisionamento do ser humano e da sociedade.  

Em razão disso, a Assembleia Geral da ONU apresentou uma proposição de 

resolução a fim de que os participantes realizassem estudos para a elaboração de uma 

legislação que viesse a coibir a espionagem eletrônica clandestina da vida privada, 

salvaguardando o mandamento contido no artigo 8, da Convenção Européia dos Direitos 

do Homem e das Liberdades Fundamentais57, e o contido no artigo 12, da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão58.  

Os ganhos trazidos com as revoluções industriais, os avanços tecnológicos e as 

modificações dos sistemas de trabalhos contrapõem-se às inúmeras desvantagens 

                                            
56 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5. ed. Editora 
Livraria Almedina, 2002, p.1378. 
57 Artigo 8.º 
(Direito ao respeito pela vida privada e familiar) 
1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua 
correspondência. 
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência 
estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a 
segurança nacional, para a segurança pública, para o bem - estar económico do país, a defesa da ordem e a 
prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das liberdades 
de terceiros. (CONSELHO DA EUROPA. Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-
dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html>. Acesso em: 15 nov. 2015). 
58 Art. 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, 
instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada. . (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de direitos do homem e do cidadão - 1789. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-
Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-
1789.html>. Acesso em: 15 nov. 2015). 
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refletidas no processo de trabalho, sucumbido pela precarização, violação dos direitos dos 

trabalhadores, insalubridade entre outras desastrosas características59.  

Contudo, embora houvesse preocupações em todo o mundo com a fragilidade do 

ser humano na sociedade, a maior fragilidade era das crianças, comumente expostas a toda 

sorte de violências, principalmente no seio de sua própria família, constituindo-se, muitas 

vezes, um objeto de disputas e de pressão entre os próprios genitores. Buscou-se, em razão 

disso, tutelar a personalidade humana de toda e qualquer modalidade de atentado, por 

meio de conferências internacionais e mediante promulgação de leis internas.  

Assim, foi realizada em 1989 a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

das Crianças e, a seguir, foram promulgadas as conclusões que resultaram na Declaração 

dos Direitos das Crianças60. Esta Convenção teve por escopo garantir a tutela da 

personalidade da pessoa desde seu nascimento, principalmente enquanto criança e 

adolescente, até sua morte. Além disso, também garante que toda criança, desde o 

momento em que nasce, possui o direito ao nome, a uma nacionalidade e, na medida do 

possível, de conhecer seus pais e de ser cuidada pelos mesmos. 

Zulmar Fachin  assevera que: 

 
[...] Com o objetivo de colocar os integrantes da sociedade com as 
mesmas condições de oportunidades o princípio da igualdade tem sido 
trabalhado, muitas vezes, no sentido  de beneficiar uns em detrimento de 
outros. Esta ponderação se mostra necessária visando proporcionar a 
justiça aos mais necessitados, através de mecanismos que igualizem os 
desiguais ou minimizem no tempo as desigualdades existentes”61. 

 

A mencionada Declaração sobre os Direitos da Criança garante, expressamente, a 

todo indivíduo, desde seu nascimento, o respeito e a proteção de direitos de personalidade. 

A tutela do direito à identidade pessoal é realizada por meio da garantia ao nome, em 

sentido amplo, incluindo o prenome e o nome familiar, à nacionalidade e seu direito à 

paternidade, ou seja, o direito ao conhecimento da identidade de seus genitores, pois é 

através desta que alguém adquire todos os direitos inerentes à filiação e à família.  

                                            
59 SANTO, Eniel do Espirito; FREITAS, Fabia Quele Barbosa. A saúde do trabalho e trabalhador em tempos de 
precarização do trabalho. In: Revista Intersaveres, Curitiba, v. 4, n. 8, p.150-169, jul/dez 2009. 
60 A Declaração dos Direitos da Criança – 1959 foi dotada pela Assembleia das Nações Unidas de 20 de 
novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil; através do art. 84, inciso XXI, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961. 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre os Direitos da Criança - 1959. Disponível 
em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-crianca.html>. 
Acesso em: 15 nov. 2015). 
61 FACHIN, Zulmar. Constituição cidadã. Rio de Janeiro: ed. Forense: São Paulo, 2008, p. 8. 
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A proteção à criança se estende ao ponto de ser possibilitado à mesma conviver 

com seus pais e ser cuidada por eles, uma vez que para o desenvolvimento harmonioso da 

sua personalidade e dos adolescentes, é necessário amor e compreensão, cumplicidade 

entre estes e seus genitores.  O estado de filiação se assenta no direito natural, que 

também é seu princípio informador. Deste modo, a criança e o adolescente devem crescer 

e se desenvolver, o quanto possível, em contato com os pais sob uma atmosfera de afeição 

e de segurança moral e material.  

Nesse sentido é o artigo 8 da Declaração:  

 
Artigo. 8:  Os Estados partes se comprometem a respeitar o direito da 
criança de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e 
as relações familiares, de acordo com a lei, sem interferências ilícitas. 2. 
Quando uma criança se vir privada ilegalmente de algum ou de todos os 
elementos que configuram sua identidade, os Estados Partes deverão 
prestar assistência e proteção adequadas com vistas a restabelecer 
rapidamente sua identidade62. 

 

Podemos observar que o Poder Público possui o dever de respeitar e de promover o 

direito da criança, de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as 

relações familiares, de acordo com a lei, sendo vedadas as interferências ilícitas. Na 

eventual hipótese de uma criança se ver privada ilegalmente de algum ou de todos os 

elementos que configuram sua identidade, o Estado tem por missão prestar assistência e 

proteção adequadas com vistas a restabelecer rapidamente sua identidade. Explica Dirceu 

Siqueira que: "[...] o princípio da igualdade é um dos princípios estruturantes do sistema 

constitucional global, conjugamente dialecticamente as dimensões liberais, democráticas e 

sociais inerentes ao conceito de Estado de direito democrático e social"63. 

A última década do século XX caracterizou-se pela afirmação do direito à vida, 

procurando o direito internacional proteger este direito em todas as suas dimensões. O 

princípio de que toda pessoa tem o direito inalienável à vida, não podendo ser suspenso 

por motivo algum, veio a ser tutelado com maior eficácia em nível internacional a partir 

da promulgação do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

Referentes à Abolição da Pena de Morte, adotada pela XX Assembleia Geral da 

                                            
62 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre os Direitos da Criança - 1959. Disponível 
em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-crianca.html>. 
Acesso em: 15 nov. 2015. 
63 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos. Minorias e grupos vulneráveis: reflexões 
para uma tutela inclusiva. Birigui. São Paulo: Boreal Editora, 2013. 
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Organização dos Estados Americanos (OEA), realizada em 1990, em Assunção, no 

Paraguai. Observa-se a  tendência dos Estados americanos em ser favoráveis à abolição da 

pena de morte, conforme salienta Ferreira Filho: 

 
[...] a liberdade pessoal, a igualdade, com a proibição das discriminações, 
os direitos à vida e à segurança, a proibição das prisões arbitrárias, o 
direito ao julgamento pelo juiz natural, a presunção da inocência, a 
liberdade de ir e vir, o direito de propriedade, a liberdade de pensamento 
e de crença, inclusive a religiosa, a liberdade de opinião, de reunião, de 
associação, mas também direitos novos como direito de asilo, o direito a 
uma nacionalidade, a liberdade casar, bem como direitos políticos - 
direito de participar da direção do país - de um lado, e, de outro, os 
direitos sociais - o direito à seguridade, ao trabalho, à associação sindical, 
ao repouso, aos lazeres, à saúde, a educação, à vida cultural - enfim num 
resumo de todos estes - o direito a um nível de vida adequado (o que 
compreende o direito à alimentação, ao alojamento, ao vestuário etc.) 
numa palavra - aos meios de subsistência64. 

 

Neste passo, o direito à vida, como expressão máxima da personalidade humana, é 

reconhecido e tutelado em nível internacional, ficando consideravelmente restrita a 

aplicação da pena de morte pelos países signatários, sendo autorizada, somente em tempo 

de guerra e na hipótese da prática de crimes graves de caráter militar, neste sentido vale 

lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou do Pacto de São José ou 

decorrem diretamente da interpretação e aplicação daquelas regras ou princípios. 

Em relação ao direito à vida e à integridade física, a Constituição Federal do Brasil 

dispõe que: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: III - ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante; XLIII - a lei considerará 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; XLVII - não haverá 
penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX b) (...) e) cruéis; [...]65 

 

                                            
64 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, 
p. 53. 
65 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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Referido Protocolo sobre a abolição da pena de morte foi assinado pelo Brasil em 

1994 e incorporado ao ordenamento por meio do Decreto Legislativo 56 de 199566. O 

governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação do Protocolo no ano seguinte 

com a aposição de reserva, nos termos do artigo 2, no qual é assegurado aos Estados-

partes o direito de aplicar a pena de morte em tempo de guerra, de acordo com o direito 

internacional, por delitos sumariamente graves de caráter militar, passando o mesmo a 

vigorar no Brasil em 13 de agosto de 1996, sendo regulamentado pelo Decreto 2.754 de 

199867. 

Esta evolução da matéria jurídica, superando a visão clássica do direito em dois 

ramos – direito público e privado, conduziu a doutrina atual a aceitar que os denominados 

direitos humanos não deveriam ser reconhecidos como tradicionalmente ocorria no direito 

do século XIX e na primeira metade do século XX, limitando-se às relações entre o 

Estado, mas, também deveriam ser aplicados diretamente nas relações entre particulares, 

neste sentido a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata, em seu 

artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos onde a inviolabilidade do direito à 

vida é tutelada, sendo tal direito limitado em face ao princípio da relatividade ou 

convivência das liberdades públicas pelos demais direitos igualmente delineados pela 

Carta Magna, onde o artigo em questão visa a preservação da vida em sua totalidade, tanto 

da liberdade, igualdade, segurança e propriedade68. 

O direito à vida se tornou um direito fundamentalmente reconhecido pelo Direito 

Internacional, fruto este de uma difícil conquista da humanidade quando da violação de 

seus direitos fundamentais, suprimidos através dos tempos, onde a “Declaração Universal” 

se caracteriza, primeiramente, por sua amplitude sendo esta um conjunto de direitos e 

faculdades sem as quais o ser humano não pode desenvolver sua personalidade física, 

moral e intelectual. Traz também como característica a universalidade que é aplicável a 

todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e sexos, seja qual for o regime político 

dos territórios nos quais incide. Desta forma a comunidade internacional reconheceu que o 

indivíduo é membro direto da sociedade humana, na condição de sujeito direto do Direito 

                                            
66 BRASIL. Decreto Legislativo nº 56, de 1995. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1995/decretolegislativo-56-19-abril-1995-358490-norma-pl.html>. 
Acesso em: 15 nov. 2015.  
67 BRASIL. Decreto 2.754 de 1998. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/direitos-humanos/d2754.1998_conv_americana_dh_abolicao_penademorte.pdf>. Acesso em: 
15 nov. 2015. 
68 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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das Gentes, o que naturalmente o torna além de cidadão de seu país, também cidadão do 

mundo, pelo fato mesmo da proteção internacional que lhe é assegurada69. 

À guisa de conclusão sobre este tópico, chamamos de “direito de personalidade” os 

que se referem à própria essência da pessoa. São direitos de caráter não patrimonial, isto 

é, que não podem ser convertidos em pecúnia. A lei traz um rol meramente 

exemplificativo, como o direito à honra, à imagem, à privacidade, à intimidade, à 

liberdade religiosa dentre outros. Outros autores, no entanto, entendem que existe um 

único direito da personalidade: o direito de autodeterminação, isto é, de definir 

individualmente o conteúdo da dignidade humana. Trata-se da vertente privada dos 

direitos fundamentais. Enfim, a personalidade é a aptidão para titularizar direitos e 

obrigações. 

Ocorre que nem toda pessoa pode, por si, exercer os direitos de que é titular. Para 

esse exercício, a lei exige o que chamamos de capacidade jurídica. Os critérios da 

aquisição de capacidade estão numerados no artigo 3º e seguintes do Código Civil de 

2002. Em caso de incapacidade, a prática dos atos da vida civil dependerá da 

representação. Os absolutamente incapazes terão um representante que atuará em seu 

nome. Caso o incapaz seja menor, será representado pelos pais ou tutor. Se for maior, por 

um curador. Os relativamente incapazes participam do ato sendo assistidos por seus 

pais/tutores/curadores.  

 Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos de personalidade e fundamentais são 

classificados em primeira, segunda e terceira dimensão, onde a primeira dimensão 

expressam que o indivíduo está à frente do Estado, sendo apresentado da seguinte forma: 

 
[...] a primeira dimensão de direitos fundamentais reflete os direitos de 
defesa do indivíduo perante o Estado com o intuito de delimitar a área de 
domínio do Poder Público, tratando-se, consequentemente, de uma 
ideologia de afastamento do Estado das relações individuais (...) “a 
segunda dimensão dos direitos fundamentais abrange, portanto, bem mais 
do que os direitos de cunho prestacional, de acordo com o que ainda 
propugna parte da doutrina, inobstante o cunho ‘positivo’ possa ser 
considerado como o marco distintivo desta nova fase na evolução dos 
direitos fundamentais (...) a terceira dimensão enfoca-se nas relações 
intersubjetivas sociais, com a aproximação dos povos, ou seja, há um 
agrupamento dos direitos difusos, cuja concretização somente será 
possível com a unificação e cooperação entre as nações (povos), 
objetivando a fraternidade e a solidariedade. 

 
                                            
69 PIOVESAN, Fla ́via. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. Sa ̃o Paulo: Saraiva 2006, 
p. 130. 
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Portanto, percebe-se que os direitos fundamentais encontram-se diariamente em 

caráter de mutação, pois a partir que um direito passa a ser de caráter fundamental para a 

sociedade, o mesmo será modificado afim de beneficiar a todos, uma vez que são 

compreendidos em conformidade com os diferentes períodos históricos da humanidade. 

 

3.3  A PESSOA E A CONSTITUIÇÃO 

 

3.3.1 Constituição Cidadã 

 

O Brasil é um país contencioso nas suas origens, embora tenha população 

numerosa sempre digna dos direitos fundamentais ditos pela Constituição Cidadã70 de 

1988, mas nem sempre garantidos para todas as classes da população brasileira. A 

desigualdade ainda impera no país. A Constituição Federal (CF) de 1988 propõe um 

Estado Democrático de Direito onde todos são iguais perante a lei e têm livre expressão, 

bem como são acobertados pela chamada Constituição Cidadã71.   

A história, numerosa e grandiosa por suas artimanhas, peças, melindres, 

preconceitos e a falta de base dos direitos fundamentais transmitem, desde a Declaração 

dos Direitos Humanos, o que um povo precisa e urge saber: alavancar os direitos 

fundamentais e assoberbá-los nas mais diversas situações.  

Assim, após os percalços da história, surge em 1988 a Constituição como lei maior 

para abarcar todas as vicissitudes que viviam os brasileiros da época, principalmente na 

eleição de um novo presidente da República pelo voto popular.  

E, com base nessa nova Constituição que muitos dos direitos foram aprimorados e 

trouxeram à tona da democracia brasileira toda a gama de constitucionalidade que foi 

prevista pelo constituinte de 1988. Como resultado, a Constituição Federal determina sua 

magnitude já no seu preâmbulo, quando estabelece como escopo da Assembleia Nacional 

Constituinte a instituição de "[...] um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais [...] a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos [...]"72.   

                                            
70 Expressão doutrinária utilizada entre os escritores do Direito Educacional e outras diretrizes do próprio direito. 
71 MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004. 
72 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 



 

 

45 

Contudo, o legislador constituinte não afiançou que, pelo momento da publicação 

do Estatuto Magno, tal Estado já existisse. O Estado democrático é colocado como 

perspectiva, como desígnio a ser adquirido pelo aproveitamento da Constituição. É preciso 

ser construído como foi a própria Constituição. Preliminarmente, destaca-se que a Carta 

Magna pode ser vista, perante o presente estudo, como o estatuto jurídico fundamental da 

sociedade, representando o instrumento último de reivindicação de segurança dos 

cidadãos frente ao poder estatal. 

Quando se fala sobre Estado, mister se faz promulgar o seu espírito de luta ou de 

despreparo e é o que tenta fazer a Carta Magna. O artigo 1º da Lei Maior é claro nos 

fundamentos da República Federativa do Brasil quando vislumbra a cidadania (inciso II) e 

a dignidade da pessoa humana (inciso III)73. Referido artigo demonstra a preocupação 

fundamental constitucional quando postula que: “A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]  III - a dignidade da 

pessoa humana; [...]”. Em outras palavras, o reconhecimento dado pela Constituição deve 

ser balizado frente à dignidade da pessoa humana, pois há a preponderância e a 

procedência dos direitos fundamentais ali aprovados. 

Igualmente, o artigo 3º estatui que a República Federativa do Brasil tem como 

alvos basilares:   

 
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; III – erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação74.  

 

Numa análise mais profunda da Constituição Cidadã, percebe-se que as alterações, 

as disparidades, as iniquidades, a multiplicidade cultural, racial, étnica, religiosa, sexual, 

movem o brasileiro e o provocam a alcançar uma distinta catequização no que pertence 

aos interesses dos chamados “direitos fundamentais, sociais e humanos” previstos na Lei 

Maior. Outrossim, o artigo 3º da Constituição da República preceitua os objetivos 

fundamentais da República Federativa Brasileira trazendo proclamações emblemáticas 

                                            
73 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
74 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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que surgem como um norte para o aplicador do direito induzindo, dessa forma, à 

consciência crítica da realidade75. 

 Anote-se, ainda, que no capítulo dos direitos sociais e coletivos, o princípio da 

isonomia (artigo 5º, caput, CF) representa um vetor para a implementação de tais direitos 

na medida em que, dentro dos critérios da razoabilidade, eles são assegurados a quem 

deles necessitem. O brasileiro evoluiu numa intensidade imensa. Suas constantes 

transformações sofreram, no decorrer da história, conflitos e impasses em todos os direitos 

fundamentais.  

Por mais que doutrinadores e juristas tentem definir de forma sedimentada os 

direitos fundamentais, não há, ainda, na história da humanidade, um conceito maximizado 

do tema em questão. Afirma-se que tais direitos evoluíram com o passar dos tempos e se 

tornaram inquestionáveis, quando se referem a postular sobre o próprio homem. A 

variedade terminológica da expressão também se configura como um complicador da 

concepção de um conceito preciso e único. Ao designá-los, a variedade terminológica 

poderia salvar a humanidade, pois abarca uma grande diversidade de direitos, quais sejam, 

dentre os principais: direitos do homem, liberdades fundamentais, direitos públicos, 

direitos individuais, direitos naturais. Essas denominações são tão variadas quanto a 

vontade do homem em alcançar tais direitos76.   

A sociedade brasileira, como será visto ao longo desta dissertação, sai em busca 

destes percalços, tentando mostrar que os direitos fundamentais e as diversidades não 

podem ser colocados de lado, nem podem ser extenuados como no passado histórico. 

Tudo na Constituição77 deve levar em conta o bel-prazer de designar episódios novos, 

fatos outros, com vistas a construir outra sociedade, na qual as enfermidades do “espírito 

constituinte” sejam superadas e as abastadas virtudes democráticas sejam criativamente 

incorporadas, para que não feneça o significado imenso de fraternidade que pode abarcar 

o mundo, inclusive numa dimensão subjetiva e contemporânea.  

                                            
75 AMARAL, Shirlena Campos de Souza; MARTINEZ, Silvia Alicia. Ação afirmativa para negros e carentes na 
educação superior: delineando desafios à luz de princípios constitucionais. In: VIII Encontro da ANDHEP 
“Políticas Públicas para a Segurança Pública e Direitos Humanos” GT03 Constituição, Democracia e 
Direitos Humanos. Disponível em: <http://andhep.org.br/anais/arquivos/VIIIencontro/GT03.pdf>. Acesso em: 
04 nov. 2015. 
76 MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004,p.189. 
77 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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Os paradigmas propostos pela Constituição mudaram e estão aí para se conseguir 

autossuficiência e plena participação como cidadãos, num sentido amplo de fraternidade, 

igualdade e liberdade. Isso é dilatado e constante.  

Dessa maneira, o direito individual do livre-arbítrio, de acordos subjetivos e 

conscientes, escassos por si só, vem ligado pelo direito social à liberdade e à dignidade. 

Assim sendo, os direitos sociais (saúde, educação, trabalho, lazer) surgem como meios ou 

instrumentos para que se alcancem os fins desejados, almejados pelos direitos individuais 

(liberdade, igualdade, direito à vida digna), numa forma de equidade para todos que têm 

os mesmos direitos.  

Destarte, formula-se o corrente conceito de cidadania, qual seja, a completa fruição 

e exercício dos direitos individuais, sociais, políticos e econômicos - direitos humanos - 

garantidos no ordenamento jurídico78. Observa-se que não basta a garantia formal de tais 

direitos, impreterível é sua concretização. Para tanto, inevitável se faz a implementação de 

todos eles, visto que apenas em conjunto se podem materializar plenamente79.  

Cidadania, portanto, refere-se intimamente às condições de grupos alvos diretos da 

atuação dos direitos humanos, vez que por seu próprio conceito, tais organizações visam 

ao coletivo e à extrapolação da caridade na busca do estado de cidadania. Esse é um 

processo de luta e conquistas do direito, deixando de ser um mero ato individual; a 

representação do conceito, no discurso coletivo, reconhecido e conscientizado numa 

coletividade a respeito de suas condições de vida e a forma que poderão alterá-la80. 

 

3.3.2 O Valor Constitucional Da Pessoa 

 

Importante destacar neste tópico o que o valor constitucional da pessoa está em 

toda Carta Magna. É reproduzido em todo orbe planetário que se entenda moral e ética 

pela vida da pessoa e se obedeça ao Estado de direito constitucional. Por isso, a CF de 

1988 é chamada Constituição Cidadã.  

Assim, de acordo com os ditames de Carlos Augusto Alcântara Machado:  

 

                                            
78 SILVEIRA, Cláudia Maria Toledo. Cidadania. In: Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 2, n. 
18, 24 ago. 1997. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/78>. Acesso em: 4 dez. 2015. 
79 SILVEIRA, Cláudia Maria Toledo. Cidadania. In: Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 2, n. 
18, 24 ago. 1997. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/78>. Acesso em: 4 dez. 2015. 
80 MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004. 



 

 

48 

Ao afirmar a Constituição brasileira que é objetivo fundamental da 
República Federativa construir uma sociedade livre, justa e solidária, 
constata-se, cristalinamente, o reconhecimento de dimensões 
materializadas em três valores distintos, mas em simbiose perfeita: a) 
Uma dimensão política: construir uma sociedade livre; b) Uma dimensão 
social: construir uma sociedade justa; c) Uma dimensão fraternal: 
construir uma sociedade solidária. Cada uma das três dimensões, ao 
encerrar valores próprios, liberdade, igualdade e fraternidade, instituem 
categorias constitucionais. [...].Uma sociedade fraterna é uma sociedade 
sem preconceitos e pluralista. E esses valores estão presentes na 
Constituição de 198881. 

 

Dentro do contexto da citação anterior, a dimensão social abarca a dimensão 

pessoal e, num sentido amplo e noutro restrito, a pessoa que vive nesta sociedade. 

Em latim persona, é uma palavra que indica um ser ou criatura humana, um 

homem ou mulher, enquanto ser moral, sujeitos de direitos e obrigações, na esfera civil82.  

Segundo Sanches: “São direitos sociais, essenciais a busca da felicidade, a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção a maternidade, a infância e aos desamparados”83. 

Embora não traga uma definição do que é pessoa e sim de ser humano, que é 

diferente de toda e qualquer raça animal, a Constituição proclama a dignidade do ser 

humano, o que nos deixa em igualdade, e não da “pessoa”, termo utilizado no código civil 

como sendo capaz ou suscetível de direitos e obrigações. 

A título de esclarecimento, encontra-se na Constituição Federal expressões como: 

a) direitos humanos (artigo 4º, inciso II); b) direitos e garantias fundamentais (Título II e 

artigo 5º, §1º), c) direitos e liberdades constitucionais (artigo 5º, inciso LXXI) e d) 

direitos e garantias individuais (artigo 60, §4º, inciso IV). Para Dirceu, p.7-: 

 
O texto constitucional, portanto, não é apenas para ficar “no papel”. Ele 
deve ser aplicado com sua máxima força, afim de servir a todos os seus 
objetivos, principalmente visando o vem estar social. A sociedade, 
legitimadora do poder que possibilitou a Constituição, espera dos poderes 
o retorno adequado a todos os seus anseios, ou seja, as liberdades, 
garantidas e, principalmente, direitos fundamentais84. 

                                            
81 MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Mandado de injunção: um instrumento de efetividade da 
constituição. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 28.  
82 Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro. (BRASIL. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014). 
83 SANCHES, Patricia Correa. Mudança de nome e da identidade de gênero. In: Maria Berenice Dias 
(Coordenadora). Diversidade sexual e direito homoafetivo. São Paulo: RT, 2011, p.44.  
84 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CAMPOS SILVA, Nilson Tadeu Reis. Minoria e grupos vulneráveis: reflexões 
para uma tutela inclusiva. 1° ed. Birigui, SP: Boreal Editora, 2013. p.7. 
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O autor ainda acrescenta que: 

 
[...] não existem “classes” de direitos constitucionais. Um direito não está 
acima do outro, então há que se fazer um sopesamento dos direitos 
envolvidos quando da análise do caso concreto, já que este e que 
fornecera os elementos necessários para que o operados do direito tenha 
condições de estabelecer quando e o caso de prevalecer determinado 
mandamento constitucional [...]  O homem precisa e deve ser respeitado 
em toda a sua dignidade, levando em consideração seu valor de fim e não 
de meio, de modo que a dignidade da pessoa humana se promove por 
meio da considerações do ser humano como positivo e feito para a pessoa 
e sua realização existencial85. 

 

A Carta Constitucional de 1988 estatui, em seu artigo 19686, que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

A prestação dos serviços inerentes à saúde, assim como o fornecimento de 

medicamentos àqueles que não têm condições de adquiri-los sem comprometimento da 

sua subsistência, constituem obrigações do Estado por meio de cada um dos entes 

federativos.  

Portanto, nem os estados federados, nem os municípios, ou a União, podem se 

eximir de prestar, solidariamente, assistência médica àqueles que se mostram carentes de 

recursos e que recorrem ao Sistema Público de Saúde clamando por tratamento. 

Partindo deste entendimento, fica evidente que toda e qualquer pessoa, 

independente de classe social ou etnia, em situação de vulnerabilidade deverá ser tratada 

de forma igualitária, sem preconceitos. Em outras palavras, um paciente no estado de 

vulnerabilidade, sendo ele rico ou pobre, branco ou negro, deverá ser tratado da forma 

mais sensível possível, a fim de garantir o direito maior, qual seja, a vida. 

 

 

 
                                            
85 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CAMPOS SILVA, Nilson Tadeu Reis. Minoria e grupos vulneráveis: reflexões 
para uma tutela inclusiva. 1° ed. Birigui, SP: Boreal Editora, 2013, p. 8. 
86 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.  
(BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014). 
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3.4 DA IGUALDADE 

 

O princípio da igualdade, no ordenamento jurídico brasileiro, é um tema que está 

sempre em constante discussão por parte dos doutrinadores e tribunais, pois percorre 

várias áreas do direito, sendo de extrema importância para sociedade. 

Dirceu Pereira Siqueira ensina que: 

 
[...] a igualdade traz consigo uma valorosa carga histórica, representando 
algo que precisa ser obtido a partir de reivindicações e conquistas e para 
tanto o direito pode servir de valiosa ferramenta. Por essa razão 
representa um dos princípios estruturantes do sistema constitucional 
global, conjugando dialeticamente as dimensões liberais, democráticas, e 
sociais inerentes ao conceito de Estado de direito democrático e social87. 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º, caput, sobre o princípio da 

igualdade, nos seguintes termos: 

 
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes88. 

 

A dignidade da pessoa humana é a matriz dos direitos fundamentais, a preferência 

de manifesta soberania dos ditames constitucionais. Por ela, atinge-se o auge da afinidade 

beneficente das pessoas e da relação com os títulos sociais. Nesse estudo específico, o 

princípio de igualdade complementa a soberania popular. Nas articulações de Carlos 

Augusto Alcântara Machado, compara-se o princípio da igualdade com a dignidade 

constitucional e social: 
 

A positivação do princípio da dignidade da pessoa humana, gravado hoje 
na Constituição brasileira, no seu art. 1º, III, como em outras Cartas 
Constitucionais (Portugal, Alemanha, etc.) recebeu forte influência da 
doutrina social da igreja católica. As raízes evangélicas do princípio estão 
claramente identificadas. Como registrado na exortação apostólica de 
João Paulo II, intitulada Christifideles Laici, de todas as criaturas 
terrenas, só o homem é pessoa, sujeito consciente e livre e, precisamente 
por isso, centro e vértice de tudo o que existe sobre a terra. A doutrina 
social da Igreja sempre reconheceu que a dignidade pessoal é o bem mais 

                                            
87 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui, SP: 
Boreal Editora, 2013. p.180.  
88 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 



 

 

51 

precioso que o homem tem, graças ao qual ele transcende em valor a todo 
o mundo material. Nessa linha, conclui o indigitado documento da igreja 
católica que, em virtude da sua dignidade pessoal, o ser humano é sempre 
um valor em si e por si, e exige ser tratado como tal, e nunca ser 
considerado e tratado como um objeto que se usa, um instrumento, uma 
coisa.89 

 

O Estado Democrático de Direito no Brasil foi estabelecido pela atual Constituição 

que, desde a sua agudeza, buscou dar penhor e isonomia aos cidadãos brasileiros e a 

garantia integral aos direitos fundamentais da pessoa humana. A exibição de uma 

Constituição que compreende os direitos humanos, ou os chamados direitos baseais, 

admite habituar-se ao admirável alargamento e  detalhamento do princípio da dignidade 

humana, quando todos os outros princípios constitucionais se afluem para a compostura 

do ser humano, em seu direito particular e personalíssimo. 

José Joaquim Gomes Canotilho, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, 

respondeu o seguinte sobre a Constituição brasileira: 

 
[...] é um texto assentado sobre os princípios da democracia 
representativa, garantidor dos direitos fundamentais, mas que nem por 
isto deixa de ser alvo de contestação, por englobar os tratos dos 
problemas sociais do país, a articulação dos poderes regionais e dos 
conflitos políticos. É uma empreitada quase impossível. E talvez, a mais 
complexa Constituição, em face do volume e do detalhamento. É um 
fator gerador de tensões e que desafia a dialética, mas que completa vinte 
anos consagrando a separação dos Poderes90. 

 

Este princípio introduz a democracia stricto sensu e o constitucionalismo 

brasileiro. Ao auferir a dignidade da pessoa humana, provamos a relação democrática que 

deve existir entre as pessoas e a relação com os princípios sociais, num sentido igual e 

coletivo. Nesta especificidade, o princípio da dignidade humana91 representa a valorização 

da pessoa humana sobre o Estado, reconhecendo-se que a pessoa é o fim, sendo o Estado o 

meio para garantia e promoção dos direitos fundamentais92., 

                                            
89 MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A fraternidade como categoria jurídico-constitucional. Disponível 
em: <http://www.portalciclo.com.br>. Acesso em: 12 mai. 2013. 
90 CONSULTOR JURÍDICO. CARTA SOCIAL: "Problemas estão nas ruas, não na Constituição". 2009. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-out-25/fimde-entrevista-jose-joaquim-gomes-canotilho-
constitucionalista-portugues>. Acesso em: 12 mai. 2014. 
91 SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime jurídico 
dos direitos fundamentais. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses públicos versus interesses privados: 
desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 219-244. 
92 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008.p. 87-88 
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Nessa esteira Luiz Roberto Barroso observa93,: 

 
O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de 
integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por uma só 
existência no mundo. Relaciona-se tanto com a liberdade e valores do 
espírito quanto com as condições materiais de subsistência.   

 

Presentemente, como corrobora o marco mais apropriado para delinear o sistema 

de ideias, que aborda a relação indivíduo/sociedade, é “individualista” ou 

“personalíssimo”. Realmente, enquanto indivíduo, a pessoa necessita aperfeiçoar tanto 

suas relações sociais como individuais sendo ambas imprescindíveis à sustentação de sua 

dignidade. 

As consequências positivas de tal deferência constitucional completam os 

princípios e as regras que, atualmente, fazem com que muitas novidades arregimentadas 

da família brasileira possam ser vislumbradas. Os direitos fundamentais estão inseridos no 

ordenamento jurídico como modelos de garantias e de proteção, especialmente, quanto aos 

direitos individuais, motivo pelo qual a própria Constituição Federal Brasileira, é 

denominada por muitos como “Constituição Cidadã”.  

Nesse sentido Marques afirma que:  

 
Dentro de um País em que se vive uma Constituição Cidadã e que a 
sociedade clama por uma verdadeira aplicação dos direitos do Cidadão 
aparece a figura da Polícia Cidadã para cumprir o seu mister institucional 
ultrapassando e transpondo verdadeiras barreiras para alcançar o seu 
objetivo94.  

 

Na obra “20 anos de Constituição Cidadã”,  Zulmar Fachin assevera que: 

 
A Constituição de 1988, que antes de cuidar da organização do Estado, 
preocupou-se em estabelecer princípios fundamentais, deixando expresso 
que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamento, dente outros, a dignidade da pessoa 
humana (art.. 1.°, III). Em seguida no art. 5.°,proclama os direitos 
individuais e coletivos. Consagra ela, aliás direitos de quatro gerações, os 
individuais e coletivos, os direitos políticos, os direitos sociais e os 

                                            
93 BARROSO, Luis Roberto. Gestação de fetos anencefálicos e pesquisas com células-tronco: dois temas acerca 
da vida e da dignidade na constituição. In.: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (org.). Direitos 
fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 
669-708.  
94 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.  
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interesses difusos e coletivos, aqueles no plano interno e internacional e o 
direito à democracia. Esses direitos espalham-se na Constituição , certo 
que são três as vertentes dos direitos humanos no constitucionalismo 
brasileiro: a) estão escritos na Constituição, b) decorrem do regime e dos 
princípios por ela adotados – direitos implícitos  -  e c) estão nos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (CF, 
art. 5.°,§2.°)95. 

 

Com relação ao princípio da igualdade, o autor também ensina que: 

 
A instituição de um Estado democrático de direito, nos termos da 
intenção manifestada pelo constituinte na parte preambular da 
Constituição, aponta o caminho pretendido de “assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais”, e, entre outros, “a igualdade a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos” [...]Ora , se, de um lado, o princípio da igualdade não é 
absoluto de outro, ele se presta para uso como regra de interpretação [...] 
O princípio da igualdade, assim no nosso texto constitucional não se 
resume apenas ao aspecto formal, isto é que vede qualquer criação de 
tratamento diferenciado ou privilégios dirigidos a determinados grupos 
que se encontrem em condições muitas vezes indignas. Tal princípio tem 
em si incorporada a concepção da igualdade material, visando está o 
acolhimento da adoção de medidas de discriminação positiva dirigidas a 
tornar a igualdade fática e real de modo a que sejam plenamente 
alcançados os objetivos consignados no art. 3° da Constituição Federal96. 

 

De tal modo, para o atual estudo, três garantias constitucionais merecem especial 

atenção, quais sejam: um direito de saúde diferenciado; a união da saúde com a dignidade 

na perspectiva constitucional brasileira; e a análise da viabilidade do reconhecimento dos 

direitos à segurança, à educação do cidadão e da família, que se traduz em higiene e 

saúde, ademais, imperativo se faz distinguir que a preeminência dos direitos 

constitucionais, no princípio da dignidade da pessoa humana, se concentra no direito 

constitucional, porquanto são alcançados estatutos interdisciplinares lícitos que abarcam 

esta área do direito, deixando entrever que o poder familiar é algo para ser cuidado, em 

todos os aspectos da vida sociojurídica. Isso comprova que os direitos fundamentais 

brotaram como instrumentos de advocacia dos indivíduos contra os excessos do Poder 

estatal, ou seja, como freios e anteparos à influência extralegal do Estado nos domínios do 

livre-arbítrio ou da autonomia particular da distinção humana.  

Não se pode esquecer que neste momento os indivíduos marcham juntos e 

sobrepujam todas as desconfianças e litígios que a própria história de vida lhes impõe. 

                                            
95 FACHIN, Zulmar. Constituição cidadã. Rio de Janeiro: ed. Forense: São Paulo, 2008, p.8. 
96 FACHIN, Zulmar. Constituição cidadã. Rio de Janeiro: ed. Forense: São Paulo, 2008, p.8. 
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Nenhuma pessoa é uma ilha e os direitos fundamentais envolvem e incluem a filosofia do 

Estado social para todos os brasileiros. A verdade é que no mundo nenhuma pessoa pode 

ficar à mercê da sorte, nem permanecer desamparada e, deste modo, os direitos 

fundamentais são plenos em todo o seu desenvolvimento e seus campos de incidência. 

A brasilidade se envolveu com uma teia democrática em que sua amplitude se fez 

valer constitucionalmente. No transcorrer da história, agitações e barreiras aconteceram 

em todos os chamados direitos fundamentais. Os direitos humanos foram questionados e 

quase nunca cumpridos. Embora “declarados”, não foram cumpridos. Essa história tornou-

se cíclica através de muitas gerações. O homem é um ser social e possui uma 

individualidade. Ainda é preciso muitas perspectivas e espaços para que o homem possa 

manifestar os seus direitos humanos, e por mais que doutrinadores juristas ousem motivar 

de forma sedimentada sobre os direitos fundamentais, não há, ainda, na narrativa da 

humanidade, um julgamento erguido para o tema jurídico em questão. O homem precisa 

da sua autonomia e por não ser perfeito, é limitado sob diversos aspectos. Precisa viver 

consigo mesmo e com os outros, enfrentando a diferença entre as leis pessoais e as 

sociais. 

A Carta Magna oferece a expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, 

elegendo-o de maneira genérica no artigo 1º, inciso III, e de forma específica no artigo 

226, § 7º sobre o direito de família.  Por intercessão deste princípio e de outros que se 

pode afiançar a essência da família, vetor principal para se evitar a mistanásia, ou a morte 

indigna, no ordenamento jurídico. Deve-se, por mandamento constitucional, acatar a 

opção do outro, sob pena de permanecer excluindo esse indivíduo do convívio em 

sociedade, como cidadão brasileiro97.   

Do ponto de vista da Carta da República, são princípios basilares o da dignidade da 

pessoa humana e o da igualdade, bem como outros deles decorrentes. Tais princípios são, 

em verdade, valores que também podem ser entendidos como princípios éticos. A 

dignidade da pessoa humana se encontra diretamente atrelada à regulamentação dos 

direitos e deveres dos cidadãos, sendo os direitos fundamentais o parâmetro para aferição 

do grau de democracia de uma sociedade. A dignidade da pessoa humana, nos dizeres de 

                                            
97 KUMAGAI, Cibele; MARTA, Taís Nader. Princípio da dignidade da pessoa humana. Disponível 
em:<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7830>. 
Acesso em 15. fev. 2015.  
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Sarmento, não significa apenas um deslocamento geográfico do seu centro98 e a mistanásia 

geográfica pode acontecer se não se respeitar a dignidade humana.  

Trata-se mais do que isto, já que é necessário vislumbrar o período de descaso com 

a dignidade humana brasileira e investir categoricamente em seus preceitos positivistas 

para tornar efetiva a aplicabilidade dos direitos individuais, sejam eles privados ou 

públicos. 

Nessa esteira de pensamento, Alexandre de Moraes leciona que: 

 
A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não significa 
mera enunciação formal de princípios, mas a plena positivação de 
direitos, com base nos quais qualquer indivíduo poderá exigir sua tutela 
perante o Poder Judiciário, para a concretização da democracia. A 
proteção judicial é absolutamente indispensável para tornar efetiva a 
aplicabilidade e o respeito aos direitos humanos fundamentais previstos 
na Constituição Federal e no ordenamento jurídico em geral99. 

 

Ingo Wolfgang Sarlet confere ao aspecto espacial da norma o primeiro fator 

preponderante de distinção:  

 
[...] o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do ser 
humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos 
humanos’ guardaria relação com os documentos de direito 
internacional100.  

 

A Constituição é o maior e mais accessível documento magno para que a dignidade 

humana possa ser aplicada no dia a dia dos habitantes do Brasil, imprimindo-lhes 

aparências diametralmente originais, com importância sustentável. Nas palavras de Daniel 

Sarmento, “[...] o princípio da dignidade da pessoa humana nutre e perpassa todos os 

diretos fundamentais que, em maior ou menor medida, podem ser considerados como 

concretizações ou exteriorizações suas”101. 

O autor ainda entende que a estimulação dos princípios constitucionais sobre as 

relações privadas é um meio de não apenas afirmar a uniformidade da Lei Maior, mas de 

                                            
98 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 
2006. p. 76. 
99 MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 167. 
100 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª ed., Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p.35-36. 
101 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008, p. 
89. 
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maneira especial, como forma de humanização do direito privado, que só terá a ganhar 

com esta ligação mais íntima e estreita com a Constituição e com seus valores morais102.  

Alexandre de Moraes ensina que:  

 
A igualdade configura-se como uma eficácia transcendente, de modo que 
toda situação de desigualdade persistente à entrada em vigor da norma 
constitucional deve ser considerada não recepcionada, se não demonstrar 
compatibilidade com os valores que a Constituição, como norma 
suprema, proclama103. 

  

Considerando-se, portanto, que a Constituição Federal proclama que a todos os 

cidadãos é ínsito o direito de igual tratamento pela lei, são proibidos discernimentos 

irrazoáveis ou preconceituosos, tendo em vista que a realização dos direitos de cada 

indivíduo é alcance que se atribui para fins de se concretizar a justiça inerente a cada caso 

concreto. 

Assim, no sentido de estudar a eficácia ao princípio constitucional da igualdade, a 

partir do entendimento de Celso Antonio Bandeira de Mello, que considera que:  

 
O preceito magno da igualdade [...] é norma voltada quer para o aplicador 
da lei quer para o próprio legislador. Deveras, não só perante a norma 
posta se nivelam os indivíduos, mas, a própria edição dela assujeita-se ao 
dever de dispensar tratamento equânime às pessoas104. 

 

Na lição de Alexandre de Moraes (2005, p.32), o princípio da igualdade opera em 

dois planos: 

 
“De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, 
respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, 
impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a 
pessoas que se encontrem em situações idênticas. Em outro plano, na 
obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de 
aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem 
estabelecimento de diferenciações [...]”. 

 

                                            
102 SARMENTO, Daniel, Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010. 
103 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 8 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011, p. 106. 
104 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2005, p. 9. 
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Portanto, qualquer usuário do sistema único de saúde, sendo ele rico, pobre, branco 

ou negro, deverá ser tratado de forma igualitária, não podendo de maneira alguma ser 

destratado, ignorado por qualquer agente de saúde ou pelo Estado. 

Dirceu Siqueira esclarece que: 

 
Na sociedade, a distribuição desigual de bens, traz consigo vantagens 
exageradas para uns e desvantagens injustificadas para outros, e isso pode 
ocorrer muitas vezes sem culpa daqueles que são beneficiados, fato este 
que leva a exploração, opressão exclusão de outros [...] a sociedade tem 
evoluído (de maneira lenta) em direção a um ambiente mais justo e 
inclusivo de modo a influenciar a figura do Estado, o qual deve ser 
redirecionado, seja em termos de decisões judiciais ( as quais não podem 
ser puramente técnicas – jurídicas), seja quanto as decisões públicas que 
devem atentar-se a repercussão social, que está presente na sociedade 
moderna105. 

 

Neste sentido, vale ressaltar que nenhuma lei pode ser fonte de privilégios, mas 

instrumento regulador da vida social buscando um equilíbrio de todos os cidadãos, 

buscando sempre uma sociedade justa e igualitária. 

 

3.5 DIREITO À VIDA 

 

Interessante também é decifrar o vocábulo vida, que se coaduna com os direitos 

fundamentais, além de aspirar intermináveis significados e, portanto, não se pode exigir 

sentido completo e acabado. Trata-se de um assunto de julgamento conceitual 

inextrincável por seu enredamento, perfeição, mistério e direitos. Afinal, como se pode 

conceituar vida? O sentido é buscar diferentes concepções de doutrinadores para se 

postular qualquer enunciado.   

O direito à vida é amplamente defendido pela Constituição, como se verifica na 

obra de José Afonso da Silva, que reconhece a dificuldade de uma definição ao tecer 

considerações acerca do tema, constatando que: “Não intentaremos dar uma definição 

disto que se chama vida, porque é aqui que se corre o risco de ingressar no campo da 

metafísica suprarreal, que não nos levará a nada"106. O próprio autor elucida que: 

 

                                            
105 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui, SP: 
Boreal Editora, 2013. p.181. 
106 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 1991, p. 86. 
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[...] no texto constitucional (art. 5o, caput) não será considerada apenas 
no seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar 
à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. 
Sua riqueza significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, 
que se transforma incessantemente sem perder sua própria identidade107.  

 

José Afonso da Silva ainda complementa que: "É mais um processo (processo 

vital), que se instaura com a concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, 

mantendo sua identidade, até que mude de qualidade, deixando, então, de ser vida para ser 

morte”108. O direito à saúde surge no século XX como uma proposta de integração do ser 

humano à natureza.  

Sobre o tema, Flávia Piovesan sustenta que: 

 
[...] o princípio da dignidade da pessoa humana um verdadeiro princípio 
fundamental, ao qual se deve conceder a "máxima eficiência" (...) 
sustenta que a dignidade da pessoa humana atrai o conteúdo de todos os 
direitos fundamentais do homem, inclusive do direito à vida109.  

 

Volnei Garrafa é divulgador e autor de críticas positivas que conferem a 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, criada em 2005 pela UNESCO, 

e apresenta carta da seguinte forma: 

 
[...] com a participação de mais de 90 países [...] caracterizaram, desde o 
início, por um grande divisor de posições entre os países ricos e pobres. 
As nações desenvolvidas defendiam um documento que restringisse a 
bioética aos tópicos biomédico e biotecnológicos. O Brasil teve papel 
decisivo na ampliação do texto para os campos sanitário, social e 
ambiental. Com o apoio inestimável de todas as demais delegações 
latino-americanas presentes, secundadas pelos países africanos e pela 
Índia, o teor final da Declaração pode ser considerado como uma grande 
vitória das nações em desenvolvimento. Essa minuta da Declaração, 
cuidadosamente construída pelos países-membro das Nações Unidas foi, 
posteriormente, em 19 de outubro de 2005, levado à 33a Sessão da 
Conferência Geral da UNESCO realizada também em Paris, onde foi 
aprovada por aclamação pela unanimidade dos 191 países componentes 
da Organização. Pelo conteúdo da Declaração se pode perceber com 
clareza o acerto da bioética brasileira, por meio das ações desenvolvidas 
nos últimos anos pela SBB, quando a entidade decidiu aproximar 
decisivamente suas ações ao campo da saúde pública e à agenda social. A 
definição do tema oficial do Sexto Congresso Mundial de Bioética, 

                                            
107 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 1991, p. 86. 
108 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 1991, p. 87. 
109 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 2 ed. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 382-398. 
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realizado em Brasília, em 2002, já prenunciava uma significativa 
ampliação conceitual para a disciplina: Bioética, Poder e Injustiça.  O 
teor da Declaração muda profundamente a agenda da bioética do Século 
XXI,democratizando-a e tornando-a mais aplicada e comprometida com 
as populações vulneráveis, as mais necessitadas. O Brasil e a América 
Latina mostraram ao mundo uma participação acadêmica, atualizada e ao 
mesmo tempo militante nos temas da bioética, com resultados práticos e 
concretos, como é o caso da presente Declaração, mais um instrumento à 
disposição da democracia no sentido do aperfeiçoamento da cidadania e 
dos direitos humanos universais110. 

 

Os princípios da Declaração acima referenciada tratam-se de entradas precípuas 

dos direitos humanos no que se refere ao direito à vida. Portanto, a própria Declaração da 

Unesco é objetivada da subsequente configuração: 

 
(i) prover uma estrutura universal de princípios e procedimentos para 
orientar os Estados na formulação de sua legislação, políticas ou outros 
instrumentos no campo da bioética; (ii) orientar as ações de indivíduos, 
grupos, comunidades, instituições e empresas públicas e privadas; (iii) 
promover o respeito pela dignidade humana e proteger os direitos 
humanos, assegurando o respeito pela vida dos seres humanos e pelas 
liberdades fundamentais, de forma consistente com a legislação 
internacional de direitos humanos; (iv) reconhecer a importância da 
liberdade da pesquisa científica e os benefícios resultantes dos 
desenvolvimentos científicos e tecnológicos, evidenciando, ao mesmo 
tempo, a necessidade de que tais pesquisas e desenvolvimentos ocorram 
conforme os princípios éticos dispostos nesta Declaração e respeitem a 
dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais; (v) 
promover o diálogo multidisciplinar e pluralístico sobre questões 
bioéticas entre todos os interessados e na sociedade como um todo111; 

 

A prevalência dos direitos humanos na Declaração é totalmente voltada para a 

necessidade de respeito às liberdades fundamentais constitucionalizadas e positivadas em 

quase todos países que se envolvem com a  tecnologia e a biovida.  

Nesse aspecto, Daury Cesar Fabriz coloca uma apreciação de direitos humanos, 

sobressaindo o título constitucional da dignidade da pessoa humana:  

 

Os direitos humanos, em princípio, constituem a proteção mínima que 
permite ao indivíduo viver uma vida digna, defendendo-a das usurpações 
do arbítrio estatal (ou outro); configurando-lhe um espaço sagrado, 
intransponível, traçando à sua volta uma esfera privada inviolável. 

                                            
110 UNESCO.  Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf>.  Acesso em: 28 out. 2015. 
111 UNESCO.  Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf>.  Acesso em: 28 out. 2015. 
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Revelam-se como um conjunto de normas que visam defender a pessoa 
humana contra os excessos do poder ou daqueles que exercitam o poder, 
visto que também são oponíveis contra atos de outros indivíduos112. 

 

Há de se indagar, à guisa de conclusão deste tópico, como beneficiar a biovida e 

exterminar o malefício do instituto mistanásia frente ao desenvolvimento da tecnologia e 

de tantas outras preocupações com a vida humana? Como prover uma estrutura universal 

de princípios e procedimentos para orientar os Estados na formulação de sua legislação, 

políticas ou outros instrumentos no campo da biovida? 

Para Dalmo de Abreu Dallari, a história humana tem absoluta acepção ética e 

significa integral encargo com a vida fugindo da mistanásia: 

 
Qualquer ação humana que tenha algum reflexo sobre as pessoas e seu 
ambiente deve implicar o reconhecimento de valores e uma avaliação de 
como estes poderão ser afetados. O primeiro desses valores é a própria 
pessoa, com as peculiaridades que são inerentes à sua natureza, inclusive 
suas necessidades materiais, psíquicas e espirituais. Ignorar essa  
valoração ao praticar atos que produzam algum efeito sobre a pessoa 
humana, seja diretamente sobre ela ou através de modificações do meio 
em que a pessoa existe, é reduzir a pessoa à condição de coisa, retirando 
dela sua dignidade. Isto vale tanto para as ações de governo, para as 
atividades que afetem a natureza, para empreendimentos econômicos, 
para ações individuais ou coletivas, como também para a criação e 
aplicação de tecnologia ou para qualquer atividade no campo da ciência. 
Entre os valores inerentes à condição humana está a vida. Embora a sua 
origem permaneça um mistério, tendo-se conseguido, no máximo, 
associar elementos que a produzem ou saber que em certas condições ela 
se produz, o que se tem como certo é que sem ela a pessoa humana não 
existe como tal, razão pela qual é de primordial importância para a 
humanidade o respeito à origem, à conservação e à extinção da vida. O 
que hoje pode ser afirmado com argumentos sofisticados, após milênios 
de reflexões e discussões filosóficas, foi pensado ou intuído pela 
humanidade há milhões de anos e continua presente no modo de ser de 
todos os grupos humanos, tanto naqueles que se consideram mais 
avançados como nos que vivem em condições julgadas mais 
rudimentares, como os grupos indígenas que ainda vivem isolados nas 
selvas. Como foi assinalado por Aristóteles e por muitos outros 
pensadores, e as modernas ciências que se ocupam do ser humano e de 
seu comportamento o confirmam, o ser humano é associativo  por 
natureza.  Por necessidade material, psíquica (aqui incluídas as 
necessidades intelectuais e afetivas), espiritual, todo ser humano depende 
de outros para viver, para desenvolver sua vida e para sobreviver. A 
percepção desse fato é que faz da vida um valor, tanto nas sociedades que 

                                            
112 FABRIZ, Daury César. Bioética e Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2003, p. 
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se consideram mais evoluídas e complexas quanto naquelas julgadas mais 
simples e rudimentares.113 

 

Na medida em que o candidato a mestre alcança o estilo polido do método e 

ostenta uma convenção efetiva com os interesses dos grupos sociais com os quais 

trabalha, ele permeia o direito à vida e a relação que mantém com o individuo tende a 

assumir padrões democráticos, participativos que possibilitam o fortalecimento do poder 

de pressão e de reivindicação, bem como sua organização.  A consciência de classe se 

forma na aplicação das noções médicas e biológicas às finalidades da justiça e à evolução 

do direito. Compreende concomitantemente o estudo das questões jurídicas, que podem 

ser resolvidas apenas com as informações biológicas e principalmente médicas.  O estudo 

dos fenômenos biológicos e clínicos que servem à solução dos problemas judiciários  

envolvem a questão da autonomia da vontade e a perspicácia ética que todo profissional 

deveria oferecer no devido atendimento ao pacientes. 

 

3.6  MORTE E DIGNIDADE 

 
Entre todos os seres tutelados no universo terrestre, na supressão do processo vital, 

o homem é o único que possui consciência. A morte se torna a libertação, para muitos, 

uma mistura de aceitação e fé religiosa e para outros, uma espécie de renascimento, 

somente existindo a morte da carne. Para outros ainda não existe morte e talvez uma 

continuidade de novas gerações pela consanguinidade.  

A  Resolução nº. 1.480 de 1997 do Conselho Federal de Medicina do Brasil 

(CFM), dispõe que: 

 
[...] no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº. 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº. 44.045 de 19 de julho 
de 1958 e, considerando que a Lei nº. 9.434 de 4 fevereiro de 1997, que 
dispõe sobre a retirada de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para 
fins de transplante e tratamento, determina em seu artigo 3º que compete 
ao Conselho Federal de Medicina definir os critérios para diagnóstico de 
morte encefáica; considerando que a parada total e irreversível das 
funções encefálicas equivale à morte, conforme critérios já bem 
estabelecidos pela comunidade científica mundial; [...] considerando a 
necessidade de adoção de critérios para constatar, de modo indiscutível, a 
ocorrência da morte [...] resolve: Artigo 1º. A morte encefálica será 
caracterizada através da realização de exames clínicos e complementares 

                                            
113 DALLARI, Dalmo A. Bioética e direitos humanos. Disponível em: <http://www.ufpel.tche.br/ 
medicina/bioetica/artigo6.pdf>. Aceso em: 28 ago. 2012. 
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durante intervalos de tempo variáveis, próprios para determinadas faixas 
etárias114. 

 

Para Rodrigues, a morte é uma ocorrência social e se apresenta diferente, 

diversificada nas mais variadas culturas, com vários critérios jurídicos, sociais, clínicos, 

para a existência natural que termina com a morte115.  

O artigo 6º do Código Civil dispõe que a existência da pessoa natural termina com 

a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura 

de sucessão definitiva116. Sá oferece o seguinte esclarecimento:  

 
[...] o critério para o diagnóstico da morte  cerebral é a cessação 
irreversível de todas as funções do encéfalo, incluindo o tronco 
encefálico, onde se situam estruturas responsáveis pela manutenção dos 
processos vitais autônomos, como a pressão arterial e a função 
respiratória117. 

 

Ao se postular sobre a morte, necessário também fazer uma abordagem sobre a 

vida. Se bem vivida. Se é uma vida que procura a morte. Se é uma vida com custo-

benefício, ou seja, feliz no ato da própria vivência. Engana-se quem propaga que tal 

procedimento não tem um viés jurídico. É o viés vida/morte é dicotômico com a 

dignidade. Em vida, a sobrevivência e a sobrevida devem apurar o melhor envelhecimento 

em busca da felicidade. E na morte, o último desejo, o último suspiro do de cujus deve ser 

pautado com a proteção jurídica.  

Se a morte ocorre após a cessação das funções cerebrais, conforme anteriormente 

mencionado, a CF deve garantir a dignidade daquele que está no fim da vida. Segundo 

Dworkin a dignidade da morte é um norte fulcral: 

 
A morte domina porque não é apenas o começo do nada, mas o fim de 
tudo, e o modo como pensamos e falamos sobre a morte – a ênfase que 
colocamos no “morrer com dignidade” – mostra como é importante que a 
vida termine apropriadamente, que a morte seja um reflexo do modo 
como desejamos ter vivido118. 

 
                                            
114 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1480. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1480_1997.htm>. Acesso em: 25 ago. 2014. 
115 RODRIGUES, José Carlos. Tabu da Morte. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. 
116 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014.  
117 SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito de morrer: eutanásia, suicídio assistido. 2ª Edição, Belo Horizonte: 
Ed. Del Rey, 2005, p. 44. 
118 DWORKING, Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes,  2003, p. 280.  
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Ou seja, a morte é parte integrante da vida. Mas nem sempre há a morte com 

dignidade. Segundo Barroso e Martel, há distinções e intervenções nas formas de morte, 

explicando que: 

 
Nos últimos anos, os estudiosos da bioética têm procurado realizar uma 
determinação léxica de alguns conceitos relacionados ao final da vida. 
Muitos fenômenos que eram englobados sob uma mesma denominação 
passam a ser identificados como categorias específicas. Este esforço de 
limpeza conceitual deveu-se à necessidade de enfrentar a intensa 
polissemia na matéria, que aumentava, pela incerteza da linguagem, as 
dificuldades inerentes a um debate já em si complexo. Como intuitivo, 
facilita a racionalidade da circulação de ideias que se faça a distinção 
entre situações que guardam entre si variações fáticas e éticas 
importantes. Em certos casos, as distinções são totalmente nítidas; em 
outros, bastante sutis. Ainda assim, é conveniente identificar, 
analiticamente, as seguintes categorias operacionais: a) eutanásia; b) 
ortotanásia; c) distanásia; d) tratamento fútil e obstinação terapêutica; e) 
cuidado paliativo; f) recusa de tratamento médico e limitação consentida 
de tratamento; g) retirada de suporte vital (RSV) e não-oferta de suporte 
vital (NSV); h) ordem de não ressuscitação ou de não-reanimação 
(ONR); e i) suicídio assistido . Algumas dessas categorias, como se verá, 
são espécies em relação ao gênero119. 

 

Pelos dizeres dos juristas, muito há o que se aprender na esfera da responsabilidade 

estatal no que concerne à morte e ao munus jurídico. Será sempre o Estado o principal 

articulador da vida e da morte dos pacientes,  faz-se necessário que a gestão do Estado, 

articulada com outros fatores sociais, programe e efetive ações de combate aos acidentes e 

óbitos ocorridos com crianças e adolescentes e adultos.  

A sobrevivência do cidadão depende do Estado poder e do Estado política. O 

compromisso social do Estado deve ser presente, deve fazer parte do aspecto global do 

desenvolvimento econômico, e deve colaborar com a manutenção para evitar acidentes 

com crianças de todo o planeta, evitar processos negativos que envolvam instituições e 

paulatinamente contribuir com a minoração dos impactos ambientais negativos120.  

 

 

                                            
119 BARROSO, Luís Roberto; MARTEL, Letícia de Campos Velho. A morte como ela é: 
dignidade e autonomia individual no final da vida. Disponível em: 
<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/a_morte_como_ela_e_dignidade_e_autonomia_no_final_da_vida.pdf>. Acesso em: 15 
nov. 2015. 
120 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Relatório Mundial da Saúde de 2008. Disponível em: 
<http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/31_03_2010_9.22.37.70fbb6ffd32f6598e4de044a8feeacdc.pdf
> Acesso em: 23 nov.2015. 
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3.7 DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA COMO PACIENTE 

 

Ao dar prosseguimento a este estudo, é necessário frisar que o pensamento 

constitucional nasce da compilação de textos garantidores dos direitos fundamentais. 

Culminam esses, por intercessão do federalismo, o arcabouço jurídico, a jurisdição, 

responsáveis pela aprovação e comando dos três poderes brasileiros, em função do 

princípio de igualdade entre todos e da democracia. Essa, por sua vez, vislumbra a atuação 

da categoria jurídica e a divisão de tarefas que a Lei Maior oferece para a sua utilização.  

Para a proposição constitucional, a estimação utilitária de uma sociedade deve ser 

abordada por elementos de um assentamento democrático, ou seja, pelos poderes 

representativos do povo, quais sejam, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Cabe ao 

Poder Judiciário a evidência e o controle da democracia e o pleno exercício da CF em 

vislumbre aos seus direitos fundamentais, para alcançar as aprovações vigentes da lei que 

deverão ser cumpridas em prol do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro, desde muito 

tempo, é extenuado pela péssima qualidade dos serviços que lhes são oferecidos pelo 

Estado e pelo descumprimento dos direitos humanos. 

Os direitos fundamentais abrolharam como instrumentos de advocacia das pessoas 

versus os abusos do Poder Estatal. Ou seja, como freios e anteparos à ingerência ilegítima 

do Estado nos domínios da liberdade ou da autonomia singular. Havia, pois, direitos de 

defesa oponíveis ao Estado, num sentimento de proteção do homem em suas liberdades 

mais primárias. Não se pode esquecer nesse contexto, que homens caminham juntos. Os 

direitos humanos desenvolveram e ampliaram seus campos de incidência. Para Dirceu 

Pereira Siqueira:  

 
os direitos fundamentais são frutos de reivindicações atinentes a 
determinados momentos históricos que compreendem verdadeiros anseios 
da sociedade que, pelas circunstâncias históricas reivindicaram seu poder 
de autodeterminação frente a inferência do estado, ou ainda, em face de 
sua real exclusão ao exercício de direitos individuais121. 
 

Os direitos fundamentais estão sistematizados na Constituição Federal de 1988 e 

elencados no artigo 5º que dispõe sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, bem 

como um vasto rol de direitos fundamentais. 

                                            
121 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui, SP: 
Boreal Editora, 2013, p.21. 
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A definição dos direitos fundamentais é muito complexa quando os mesmos são 

visualizados sob a ótica histórica e social. Nesse contexto, o professor Dirceu Pereira 

Siqueira explica que: 

 
[...] os direitos fundamentais são inerentes ao ser humano, representado 
requisitos essencial para a obtenção da condição de pessoa humana 
[...]este princípio está ligado diretamente a vida humana de forma digna 
e, por esse motivo em especial, deve ser entendido em sua totalidade não 
podendo em momento algum ser tolhido o acesso e exercício dos direitos 
fundamentais, de qualquer forma que seja, não se admitindo restrição 
alguma, ainda mais se tal restrição for oriunda de ato estatal, que por 
certo visa em muitos momentos a restrição de tal característica122. 

 

Segundo Vladimir Brega Filho, direito fundamental "[...] é o mínimo necessário 

para a existência da vida humana"123, ressaltando-se o mínimo essencial para garantir a 

existência de uma vida digna, conforme os preceitos do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Na concepção de Canotilho: 

 
[...] os direitos fundamentais em sentido próprio são, essencialmente 
direitos ao homem individual, livre e, por certo, direito que ele tem frente 
ao Estado, decorrendo o caráter absoluto da pretensão, cujo o exercício 
não depende de previsão em legislação infraconstitucional, cercando-se o 
direito de diversas garantias com força constitucional, objetivando-se sua 
imutabilidade jurídica e política. [...] direitos do particular perante o 
Estado, essencialmente direito de autonomia e direitos de defesa124. 

 

Para José Afonso da Silva, além de se referir a princípios que resumem a 

concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, a 

dignidade da pessoa humana é reservada para designar, no nível do direito positivo, 

aquelas prerrogativas e instituições que o próprio direito positivado concretiza em garantia 

de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. O autor acrescenta que os 

direitos fundamentais, no sentido qualitativo, encontram a indicação de que trata as 

situações jurídicas, sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, 

nem mesmo sobrevive. Eles são fundamentais ao homem no sentido de que a todos, por 

iguais, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 
                                            
122 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Tutela coletiva do direito à saúde. Franca. Lemos e Cruz, ano 2010, p. 29. 
123 BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na Constituição de 1988 – conteúdo jurídico das 
expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 66.  
124 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição.6. ed. Coimbra: 
Almedina, 2002. 
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efetivados. É a limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do 

Estado que dela dependem125.  

Paulo R. Santos também comenta que os direitos fundamentais são direitos 

estabelecidos pela Constituição, reconhecidos e garantidos. Para o autor, são anteriores à 

existência do Estado e próprios da natureza humana, tais como: o direito ao trabalho, à 

segurança, à saúde, à seguridade social, a uma remuneração equitativa, à alimentação etc. 

Não se pode dizer que os direitos anteriores, isto é, o direito à vida, à liberdade e os 

direitos políticos estão igualmente assegurados a todos e em todos os países126.  

Como se pode estabelecer, os direitos fundamentais não têm uma acepção 

conceitual concreta, sendo muito divergente e variada, mas resta aqui demonstrada a 

preocupação de doutrinadores nacionais e internacionais sobre a elaboração de um 

conceito.  

A respeito dos direitos fundamentais, a conceituação do tema traz diversificadas 

funções, tendo em vista a pertinência e a busca para a real democracia e o estado latente 

da preservação do direito natural e positivo, coadunado com as expectativas sociais. 

Joaquim José Gomes Canotilho, nessa esteira, assevera que: 
 

[...] a função de direitos de defesa dos cidadãos sob a dupla perspectiva: 
(1) constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência 
negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as 
ingerências destes na esfera jurídico-subjectivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 
omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por 
parte dos mesmos (liberdade negativa)127. 

 

José Adércio Leite Sampaio revela que: 

 
Uma garantia da Constituição, realizada por meio de um órgão 
jurisdicional de nível superior, integrante ou não da estrutura do 
Judiciário comum, e de processos jurisdicionais, orientados à adequação 
da atuação dos poderes públicos aos comandos constitucionais, de 
controle da atividade do poder do ponto de vista da Constituição, com 
destaque para a proteção e realização dos direitos fundamentais128. 

 

                                            
125 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.  São Paulo:  Ed. Revista dos Tribunais, 
1990, p. 159. 
126 SANTOS, Paulo R. Espiritismo  e formação política. Capivari: EME, 1998, p. 47-48. 
127 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 
541. 
128 SAMPAIO, José Adércio Leite. A constituição reinventada pela jurisdição constitucional. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2002, p. 23. 
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A trajetória dos direitos fundamentais consiste em uma constante procura por uma 

lei maior, uma carta magna e pactuada, na esperança de que tais direitos sejam escritos e 

cumpridos à risca, demonstrando, assim, que as finalidades destes seriam abarcar com 

primazia a conservação do homem em sua evolução social de liberdade, igualdade e 

fraternidade. Normas básicas, codificadas e sistematizadas nas cartas constitucionais 

foram subtraídas ao seu reconhecimento e garantidas à disponibilidade do legislador 

ordinário evitando-se, assim, uma redução direta da sua importância e campo de 

incidência.  

Norberto Bobbio, ao discorrer sobre a aplicação efetiva dos direitos fundamentais 

do homem, levanta uma questão de assaz importância para este estudo: 

 
Será que já nos perguntamos alguma vez que gênero de normas são essas 
que não ordenam, proíbem ou permitem hic et nunc, mas ordenam, 
proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um prazo de carência 
claramente delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos alguma vez que 
gênero de direitos são esses que tais normas definem? Um direito cujo 
conhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de 
confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o “programa” 
é apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser 
chamado corretamente de “direito”?129 

 

O Estado Democrático também está implícito nos dizeres de Bobbio e na Carta 

Magna, pois é aquele que o próprio povo evidencia e quer na sociedade civil.  Coloca em 

proeminência e relevo a inquisição de quais meios de expressão solícitos o povo pode 

externar os seus direitos fundamentais e a sua vontade. Segundo Kildare Gonçalves:  

 
[...] em sentido mais amplo, a sociedade se refere à totalidade das relações 
sociais entre os homens. Mas a fim de evitar a ambiguidade deste conceito 
lato, que parece equiparar a sociedade a qualquer grupo social, tem-se 
entendido por sociedade o maior dos grupos a que um indivíduo pertence, 
ou o grupo dentro do qual os membros compartilham de dos elementos e 
condições básicas de uma vida comum130. 

 

Mormente e no momento em que as normas possuem efeitos decisivos que não 

podem ser isoladas sem o conhecimento do povo, aquelas deliberações de instância 

pública muito amiudadas estabelecem uma velocidade legislativa.  É difícil, quase 

impossível mesmo, pensar na conjetura de devotadas revelações do povo, sem que se 
                                            
129 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 14. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.77. 
130 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional didático. 6. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 
33. 
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tenha um canal de comunicação entre o Poder e a vontade popular.  A primazia agora é a 

plena democracia em seus efeitos. 

A lei maior, por imediato, consagra como baldrame da República Federativa do 

Brasil a dignidade da pessoa humana que acontece no ínfimo indisponível que todo código 

jurídico deve abrigar, de modo que somente em atitude de exceção possam ser feitas 

limitações ao adestramento dos direitos fundamentais, sem se depreciar a cogente afeição 

que é necessária a todas as pessoas enquanto seres humanos131.  

A corrupção endêmica no Brasil, as ilicitudes, os crimes contra a vida, os tremores 

e as tramas contra a dignidade brasileira refletem diretamente na condição lícita dos 

direitos subjetivos e em cada um quando na aplicabilidade da lei Maior e na ineficácia das 

leis esparsas. Assim, nos dizeres de Bobbio: 

  
O reconhecimento e  a proteção dos direitos do homem estão na base das 
Constituições democráticas modernas. A paz, por sua vez, é o 
pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção dos 
direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional. Ao mesmo 
tempo, o processo de democratização do sistema internacional, que é o 
caminho obrigatório  para a busca do ideal da paz perpétua, no sentido 
kantiano da expressão, não pode avançar em  gradativa ampliação de 
reconhecimento e de proteção dos direitos do homem, acima de cada 
Estado132. 

 

Os amparos de caráter prático do Estado sempre foram bem-vindos. Vale dizer que 

impuseram ao Estado certos comportamentos em aditamento dos indivíduos. As 

modificações atribuídas ao Estado e a evolução dos direitos  fundamentais permitiram que 

estes insurgissem nas relações privadas, entre particulares, notadamente para abolir ou 

amortizar as disparidades entre as pessoas, evocando o princípio da fraternidade entre os 

indivíduos, com o desígnio de procurar igualdade material e espiritual. Em outras 

palavras, uma espécie de espírito de bonança e de melhora alicerçados pelos princípios da 

dignidade humana e de igualdade substancial. Nesse aparato, os direitos fundamentais 

imbuíram doutrinadores a investir na busca de sua conceituação e finalidades. 

Os direitos fundamentais são definidos por Pérez Luño como: 

 
Conjunto de faculdades e instituiciones que, en cada momento histórico, 
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad, y la igualdad 

                                            
131 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional.15. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 52. 
132 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 14. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 81. 
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humanas, las cuales deben ser renococidas positivamente por los 
ordenamientos jurídicos a nível nacional e internacional.133 

 

O Prof. Uadi Lamêgo Bulus134, sobre o contexto, explica que: 
 

Por isso é que eles são, além de fundamentais, inatos, absolutos, 
invioláveis, intransferíveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, porque 
participam de um contexto histórico, perfeitamente delimitado. Não 
surgiram à margem da história, porém, em decorrência dela, ou melhor, 
em decorrência dos reclamos da igualdade, fraternidade e liberdade entre 
os homens. Homens não no sentido de sexo masculino, mas no sentido de 
pessoas humanas. Os direitos fundamentais do homem, nascem, morrem 
e extinguem-se. Não são obra da natureza, mas das necessidades 
humanas, ampliando-se ou limitando-se a depender do influxo do fato 
social cambiante. 

 

Peces Barba concentra os direitos básicos, doutrinariamente, sob a seguinte 

argumentação:  

 
[...] facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo 
referente a su vida, a su liberdad, a la igualdad, a su participación política 
o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarollo 
integral como persona, en uma comunidad de hombres libres, exigiendo 
el respecto dos demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con 
possibilidad de poner en marcha el aparato coactivo de Estado em caso de 
infracción.135 

 

Jorge Miranda acomoda os direitos fundamentais como atitudes legais:  

 

Por direitos fundamentais entendemos os direitos ou as posições jurídicas 
subjetivas das pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente 
consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição formal, seja 
na Constituição material – donde, direitos fundamentais em sentido 
formal e direitos fundamentais em sentido material136. 

 
                                            
133 Tradução livre: “Conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as 
exigências da dignidade, da liberdade, da igualdade humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente 
pelos ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional”. (LUÑO, Pérez, apud SILVA, José Afonso da. 
Curso de direito constitucional positivo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 92). 
134 BULUS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 69. 
135 Tradução livre: “[...] faculdade que a norma atribui de proteção à pessoa no que se refere à sua vida, sua 
liberdade, à igualdade, a sua participação política ou social, ou a qualquer outro aspecto fundamental que afete 
seu desenvolvimento integral como pessoa, em uma comunidade de homens livres, exigindo o respeito dos 
demais homens, dos grupos sociais e do Estado, e com possibilidade de pôr para funcionar o aparelho coativo do 
Estado em caso de infração.” BARBA, Peces, apud SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 
positivo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 472. 
136 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV - Direitos Fundamentais.  Coimbra: 
Coimbra, 2000, p. 8. 
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Constitucionalmente, as práticas jurídicas subjetivas transmitem que fraternidade, 

soberania e igualdade transmutam os direitos fundamentais num patamar igualitário para 

todos os cidadãos. 

Deste modo, os direitos fundamentais seriam aqueles direitos ligados à liberdade e 

à igualdade, positivados em nosso ordenamento jurídico, ou seja, os que nascem da 

própria condição humana e que estão previstos no ordenamento jurídico constitucional. 

Na mesma linha, Dirceu Pereira Siqueira informa que: 

 
Os direitos fundamentais são frutos de reivindicações atinentes a 
determinados momentos históricos que compreendem verdadeiros anseios 
da sociedade e que pelas circunstancias históricas reivindicam seu poder 
de autodeterminação frente à ingerência do Estado ou ainda, em face de 
sua real exclusão ao exercício de direitos individuais137. 

 

Em outra obra (Tutela Coletiva do Direito à Saúde), Dirceu Siqueira aprofunda no 

tema de direitos:  

 
"[...] os direitos fundamentais são frutos de reivindicações atinentes a 
determinados momentos históricos que compreendem verdadeiros anseios 
da sociedade e que pelas circunstancias históricas reivindicaram seu 
poder de autor-determinação frente à ingerência do Estado ou ainda, em 
face de sua real exclusão ao exercício de direitos individuais. Devemos 
ainda ressaltar a proximidade dos direitos fundamentais com a política, 
vez que do cenário político advieram inúmeros deles, talvez a maioria 
"138. 

 

Diante deste posicionamento, fica claro que o Estado tem o dever de proteger toda 

e qualquer pessoa, zelando pela vida e dignidade da sociedade, bem como tem o dever de 

cuidar da saúde e da prevenção de doenças, políticas que diminuiriam as superlotações em 

hospitais, os atendimentos seriam mais dignos e consequentemente mortes prematuras 

seriam evitadas. Segundo Vidal: 

 
Como consequência primeira do direito à saúde (direito de estar são), 
deve-se agregar o direito a prevenção de doenças( direitos de permanecer 
são). Assim, o Estado é responsável tanto por manter o indivíduo são, 
desenvolvendo políticas públicas de saúde, como para evitar que ele se 
torne doente. O direito a prevenção de doenças é, consequentemente, 
parte do direito à saúde. O direito à saúde não significa apenas o direito 

                                            
137 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui, SP: 
Boreal Editora, 2013. p.20. 
138 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Tutela coletiva do direito à saúde. Franca: Lemos e Cruz, 2010, p. 20. 
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de ser não e de se manter são. Não significa apenas o direito de 
tratamento de saúde para manter-se bem. O direito à saúde engloba o 
direito à habitação e a reabilitação, devendo-se entender a saúde como o 
estado físico e mental que possibilita ao indivíduo ter uma vida normal 
integrada socialmente139. 

 

Os direitos do fundamentais do paciente andam lado a lado com os direitos do 

homem, quais sejam, o direito à integridade física, à dignidade da pessoa humana, de 

respeito ao próximo, direitos estes, reconhecidos pelos grupos sociais. 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça: 

 
ADMINISTRATIVO. HEPATITE C. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO (INTERFERON PEGUILADO E RIBAVIRITA). 
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, 
ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. - É obrigação do Estado (União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas 
desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere 
necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, 
sobretudo, as mais graves, como a Hepatite C. Sendo o SUS composto 
pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em 
função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no 
pólo passivo da demanda. - Precedentes desta Corte140. 

 

Nesse sentido, dispõem os artigos 2º e 4º da Lei n. 8.080 de 1990: 

 
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS)141. 

  

Com isso, observa-se que as ações e serviços de saúde devem ser desenvolvidos 

pelo Estado, de forma integrada, por meio de um sistema único. 

O legislador pátrio instituiu, portanto, um regime de responsabilidade solidária 

entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a assegurar o direito 

                                            
139 JUNIOR, Vidal Serrano Nunes. A Cidadania Social na Constituição de 1988. Editora Verbatim, 2009, 
p.21-22. 
140 TRF-4. AC: 13090 SC 2006.72.00.013090-1, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 
06/11/2007,  TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/11/2007. 
141 BRASIL. Lei n. 8.080 de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm>. 
Acesso em: 04 ago. 2014. 
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fundamental à saúde, que inclui o fornecimento gratuito de medicamentos e congêneres a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros, para o tratamento de enfermidades. 

Ademais, a Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em 

propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes 

federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres 

às pessoas carentes. Os bens tutelados são a proteção da vida e da dignidade. 

Fica evidente, portanto, que definir concretamente direitos fundamentais não é tão 

simples assim, pois estes direitos se encontram em constantes modificações, já que 

caminham de acordo com o interesse da sociedade, que por muitas vezes, entram em 

conflito entre si. Em outras palavras, um paciente no estado de vulnerabilidade, sendo ele 

rico ou pobre, branco ou negro, deverá ser tratado da forma mais sensível possível, a fim 

de garantir o direito maior, qual seja, a vida. 
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4 MISTANÁSIA  

 

Mistanásia, conhecida como eutanásia social, “é a morte do miserável por falta de 

assistência (a vítima nem sequer ingressa no sistema de saúde ou ingressa e não recebe a 

assistência devida)”142, registrando-se esse fato perante as camadas mais necessitadas ou 

vulneráveis da sociedade. Isto porque, essas são as classes mais atingidas numa 

governança hegemônica neoliberal e acabam sendo excluídas socialmente por intermédio 

de uma morte prematura e miserável. 

Inegavelmente, o direito à vida se questiona nesse quadro lastimável, direito 

humano universal e fundamental que impõe o dever ao Estado de se abster de o violar por 

ação ou, no caso, por omissão no dever de prestar o direito coletivo à saúde pública. 

Nas palavras de Eduardo Cabette:  

 
Etimologicamente (mistanásia), tem o significado de “morrer como um 
rato”. Traduz o abandono social, econômico, sanitário, higiênico, 
educacionais, de saúde e segurança a que se encontram submetidas 
grandes parcelas das populações do mundo, simplesmente morrendo pelo 
descaso e desrespeito dos mais comezinhos Direitos Humanos143.  
 

Tal atuar promove permanente exclusão social das camadas desassistidas da 

sociedade e, contrapartida, fomenta o investimento na saúde privada que sustenta a classe 

mais privilegiada, atendendo a política neoliberal dominante que viola a dignidade da 

pessoa humana e o pleno exercício da cidadania moderna num Estado Democrático de 

Direito144.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe um papel muito importante para o direito à 

saúde no Brasil, visto que, de acordo com a Constituição, o Estado tem a responsabilidade 

de promover o acesso para todos, sendo um direito universal que pertence aos brasileiros e 

estrangeiros, que assim necessitarem, podendo utilizar os serviços de saúde de forma 

gratuita, a fim de promover o seu direito.  

Deste modo, a saúde foi reconhecida como um direito social fundamental pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, que inclui como um dos princípios 

                                            
142 GOMES, Luiz Flávio. Eutanásia e o novo código de ética médica. Disponível em: <http://www.lfg.com.br>. 
Acesso em: 20 mar. 2016. 
143 CABETTE, E. L. S. Eutanásia e Ortotanásia: comentários à resolução 1.805/06 CFM aspectos éticos e 
jurídicos. Curitiba: Juruá, 2009. p. 31. 
144 GOMES, Luiz Flávio. Eutanásia e o novo código de ética médica. Disponível em: 
<http://www.lfg.com.br>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
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basilares a dignidade da pessoa humana, e por ser um Estado Democrático de Direito, visa 

superar desigualdades sociais com o fim de realizar justiça social145. 

A negligência talvez seja uma das formas mais graves de mistanásia, sendo 

provocada por omissão de socorro na relação médico-paciente já estabelecida ou pelo 

abandono do paciente. O médico que abandona seu paciente não só quebra o juramento de 

Hipócrates, assim como, em uma esfera mais grave, acaba provocando a morte do 

paciente de modo voluntário146.  

Ademais, hospitais sofrem com a ausência de profissionais e por falta de 

equipamentos capazes de diminuir o sofrimento do paciente e, em alguns casos, aumentar 

a expectativa de vida. Pode-se corroborar que mistanásia consiste na morte do miserável, 

ou seja, morte antecipada de uma pessoa.  

Hodiernamente no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) está sucateado, os 

governantes deixam de investir na saúde pública para enriquecer ilicitamente e diante 

destas condutas, o que se percebe é a existência de pacientes caídos em corredores, sem 

leitos, aguardando um atendimento digno como o prescrito pela Constituição Federal no 

artigo 196, que como é sábio, tem o seguinte teor: 

 
ARTIGO 196. A saúde é de todos e dever do Estado, garantido mediante 
politicas publicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Para médica Maria do Carmo Lobato, mistanásia consiste em uma:  

 
[...] situação vivida tanto pelos pacientes que aguardam tratamento para 
doenças crônico-degenerativas (câncer, insuficiência renal, cardiopatias 
etc.), quanto pelos que, em quadros agudos, perambulam por unidades de 
urgência e emergência e hospitais até conseguirem atendimento. 
Denúncias chegam às ouvidorias, à mídia e até mesmo ao Judiciário - 
exemplos de que, contra fatos, não há argumentos ou meias-palavras 
capazes de mascarar a realidade147. 

 

                                            
145 ANDRADE, Zenaida Tatiana Monteiro. Da efetivação do direito à saúde no Brasil. Disponível 
em:<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9037>. 
Acesso em 15. fev. 2015. 
146 ARAUJO, Luana de Carvalho; FANCELLI, Higor Marran; RADAELLI, Patrícia Barth. Os processos de 
intervenção humana em doentes terminais. Disponível 
em:<http://www.fag.edu.br/upload/ecci/anais/55952a8b2bbb8.pdf>. Acesso em 15. fev. 2015. 
147 LOBATO, Maria do Carmo. Ausência de atendimento provoca morte com causa social. Disponível 
em:<http://academiademedicinamt.com.br/site/artigo_view.aspx?id =12>. Acesso em 15. fev. 2015.   
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Fica evidente que o péssimo atendimento por parte dos profissionais de saúde, 

juntamente com a precariedade de equipamentos para um atendimento digno, corrobora 

para a antecipação da morte do paciente, ocorrendo assim a mistanásia que pode ser 

verificada de algumas formas, como a ativa, a passiva ou omissiva, a negligente, a por 

imprudência, a por imperícia, e outras que poderão ser denominadas como mistas, que 

serão tratadas a seguir. 

 

4.1 A MISTANÁSIA POR MARIA HELENA DINIZ 

 

Ao comparar a mistanásia com a eutanásia, Maria Helena Diniz comenta 

historicamente que: 

 
Entre os povos primitivos era admitido o direito de matar doentes e velhos, 
mediante rituais desumanos. O povo espartano, por exemplo, arremessava 
idosos e recém-nascidos deformados do alto do Monte Taijeto. [...] os 
guardas judeus tinham o hábito de oferecer aos crucificados o vinho da 
morte ou vinho Morriam [...] Os brâmanes eliminavam recém-nascidos 
defeituosos e velhos enfermos, por considera-los imprestáveis aos interesses 
comunitários. Na Índia, lançavam no Ganges os incuráveis [...]. Na 
antiguidade romana, Cícero afirmava (De Legibus, III, 8, 19) que era dever 
do pai matar filho disforme [...]. Os celtas matavam crianças disformes, 
velhos inválidos e doentes incuráveis148. 

 

Para a autora, a mistanásia é a morte indigna, a morte que deve ser evitada pelas 

gentes, pelo homem médio e aqueles que cuidam da saúde. Ainda nesta seara, morrer com 

dignidade significa questões ético-jurídicas, valoração social e moral, valorização do 

início e do fim da vida149.  

De acordo com Maria Helena, deve-se, portanto, dar um significado especial à 

dignidade humana e à vida, procurando ajudar o próximo, o deficiente físico ou mental e o 

portador de doença genética a diminuir o seu sofrimento. No caso de crianças doentes, já 

no início da gravidez, deve-se orientar a mãe a evitar o aborto terapêutico. A autora 

questiona se um aborto de conveniência não seria racista ou eugênico.  

As decisões devem fluir de acordo com os acontecimentos, pois muita coisa pode 

mudar e a mistanásia ser evitada. A todo instante, a dignidade é mencionada por Maria 

Helena Diniz, argumentando que os limites da vida podem ser ampliados com alegria e 

                                            
148 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 325. 
149 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001. 
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com amor, sugerindo, inclusive, que já existem redes hospitalares que trabalharam com 

este método terapêutico.  

Para a autora: “Com os notáveis avanços da medicina, a tecnologia sofisticada e a 

modernização de aparelhos ressuscitadores, amplia-se a vida do paciente[...]”, ou seja, 

morrer com dignidade é uma consequência de viver dignamente. E complementa: 

 
São questões altamente reveladoras do  mais candente de todos os 
problemas: o da adequação entre o relativo e o absoluto. Isso porque há 
graus de relatividade, uma vez que há o interesse do paciente e de seus 
familiares, do profissional da saúde e da humanidade. Difícil  é encontrar 
o critério de uma justa solução jurídica para os problemas ligados a 
mistanásia. 

 

Espera-se, portanto, um maior respeito à vida, bem como à dignidade da pessoa 

humana, que tanto necessita de um respaldo governamental, minimizando assim as dores e 

os sofrimentos causados pela ineficiência estatal. 

 
4.2 TIPOS DE MISTANÁSIA 

 

A mistanásia consiste na morte miserável, ou morte antecipada de uma pessoa, 

resultante da maldade humana (mistanásia ativa) ou da má prática médica (mistanásia 

passiva ou omissiva). 

Outro termo utilizado para este instituto da Bioética é a eutanásia social, 

entretanto, é uma denominação errada, já que eutanásia em grego significa boa, suave, 

tranquila morte, ausente de sofrimento, o que está longe das características resultantes da 

morte miserável.  

 

 

4.2.1 Mistanásia Ativa 

 

A mistanásia ativa é fenômeno proposital de reificação e nadificação do homem. 

Neste caso, o indivíduo é submetido a experiências, como se fosse uma cobaia, ou a 

extermínio. Exemplos claros deste fenômeno foram o Holocausto judeu pelos nazistas, a 

perseguição contra os chineses infringida pelos japoneses (“pesquisas científicas”, 

genocídio, escravidão e prostituição forçada), genocídio cambojano causado pelo Khmer 

Vermelho do ditador Pol Pot, pesquisas feitas com irradiação em portadores de síndrome 
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de Down nos EUA, aceleramento arbitrário da morte de idosos ou doentes pelos anjos da 

morte no Brasil e no Reino Unido, retirada arbitrária de órgão de adultos e crianças 

carentes para atender o mercado negro de transplantes150.  

 

4.2.2 Mistanásia Passiva Ou Omissiva 

 

A mistanásia passiva ou omissiva, tema em questão neste texto, é o processo de 

nadificação da pessoa, por meio da antecipação da morte ou do prolongamento de dor ou 

sofrimento desnecessário, devido a negligência, imprudência ou imperícia no atendimento 

médico. Seria, portanto, a inacessibilidade do indivíduo ao tratamento necessário à 

preservação de sua saúde (condição quantitativa ou ontológica / neste caso a pessoa não 

consegue se tornar paciente), ou acessibilidade precária, carente de condições adequadas 

para o correto tratamento (condição qualitativa ou axiológica). Os agentes passivos deste 

processo são as pessoas deficientes ou doentes em condição de carência, de exclusão 

econômica, política ou social, que estão impossibilitados de ingressar no sistema de 

atendimento médico público ou privado, ou, os doentes e pessoas debilitadas que 

ingressam no sistema público de atendimento, mas são vítimas da já referida negligência, 

imprudência ou imperícia151.  

 

4.2.2.1 Mistanásia negligente 

 

A mistanásia negligente seria o fenômeno resultante da omissão de socorro, ou 

seja, ocorre quando o agente médico se recusa a atender emergencialmente o paciente ou o 

pretere em função de outro mais “viável”152.  

Nesse sentido, julgou o Superior Tribunal de Justiça: 

 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS 
– 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - MAJORAÇÃO - EVENTO DANOSO 
CONTEMPORÂNEO AO PARTO - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA 
DO ATENDIMENTO MÉDICO – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA - SÚMULA 7/STJ - JUROS MORATÓRIOS 

                                            
150 VIEIRA, Danilo Porfírio de Castro. Mistanásia: um novo instituto para um problema milenar. Disponível 
em:<http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero7/mistanasia.pdf>. Acesso em 15. fev. 2015.   
151 VIEIRA, Danilo Porfírio de Castro. Mistanásia: um novo instituto para um problema milenar. Disponível 
em:<http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero7/mistanasia.pdf>. Acesso em 15. fev. 2015.   
152 VIEIRA, Danilo Porfírio de Castro. Mistanásia: um novo instituto para um problema milenar. Disponível 
em:<http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero7/mistanasia.pdf>. Acesso em 15. fev. 2015.   
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INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ - 
ALÍQUOTA DOS JUROS - 0,5% AO MÊS - CÓDIGO CIVIL 
ANTERIOR - SELIC - ATUAL CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE 
COTEJO ANALÍTICO (RECURSO ESPECIAL Nº 1.024.693 - SP 
(2007/0309336-8) 1. É inviável o reexame de matéria fático-probatória 
em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. 2. Inviável o conhecimento 
do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo analítico, que não se 
satisfaz com a transcrição de ementas. 3. Não ocorre violação ao art. 535 
do CPC quando o acórdão recorrido apresenta fundamentos suficientes 
para formar o seu convencimento e refutar os argumentos contrários ao 
seu entendimento. 4. Em se tratando de ilícito extracontratual, incide o 
teor da Súmula 54/STJ, sendo devidos juros moratórios a partir do evento 
danoso. 5. Quanto aos juros de mora, o entendimento jurisprudencial do 
STJ é no sentido de que "aplica-se à mora relativa ao período anterior à 
vigência do novo Código Civil as disposições insertas no revogado 
Código Civil de 1916, regendo-se o período posterior pelo diploma civil 
superveniente (REsp 745825/RS, DJ 20.02.2006)." (REsp 926140/DF, 
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12.05.2008). Precedentes. 6. Há 
de ser reformado o acórdão recorrido para o fim de determinar a 
incidência do percentual de 0,5% ao mês a título de juros moratórios a 
contar da citação até a entrada em vigor do novo Código Civil, quando a 
partir de então, segundo determinado pelo próprio aresto a quo, deve ser 
aplicada a taxa Selic. 7. A morte do filho no parto, por negligência 
médica, embora ocasione dor indescritível aos genitores, é evidentemente 
menor do que o sofrimento diário dos pais que terão de cuidar sempre do 
filho inválido, portador de deficiência mental irreversível. 8. Reformado 
o acórdão recorrido para fixar o valor do dano moral em 500 (quinhentos) 
salários-mínimos, diante das circunstâncias fáticas da demanda. 9. 
Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido153. 

  

Pode-se destacar o exemplo do enfermeiro que deveria verificar os medicamentos 

controlados diariamente e, não o fazendo, agrava a situação clínica do paciente. Sintetiza, 

portanto, um proceder negativo, uma abstenção de procedimentos seguros fixados em 

norma ou regulamento, ou seja, negligente é aquele que não faz quando deveria fazer. 

 

4.2.2.2 Mistanásia impudente 

 

A mistanásia por imprudência é a consequência de julgamento subjetivo do médico 

que não aplica determinado tratamento paliativo em pacientes em condições gravíssimas, 

idosos ou pacientes terminais, por considerar um equívoco (tempo perdido)154.     

                                            
153 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp: 1024693 SP 2007/0309336-8, Relator: Ministra ELIANA 
CALMON, Data de Julgamento: 06/08/2009,  T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2009. 
154 VIEIRA, Danilo Porfírio de Castro. Mistanásia: um novo instituto para um problema milenar. Disponível 
em:<http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero7/mistanasia.pdf>. Acesso em 15. fev. 2015.   
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Percebe-se que a atitude do médico talvez poupe seu tempo, por preguiça, ou até 

mesmo por desinteresse, expondo o doente a riscos e sofrimentos desnecessários, 

caracterizando nitidamente uma situação de mistanásia.  

A imprudência resulta da imprevisão do agente em relação às consequências de 

seus atos ou ações. Há culpa comissiva. Age com imprudência o profissional que tem 

atitudes não justificadas, açodadas, precipitadas, sem cautela. É resultado da irreflexão, 

pois o profissional imprudente, tendo perfeito conhecimento do risco e também ignorando 

a ciência, toma a decisão de agir, assim mesmo.  

 

4.2.2.3 Mistanásia por imperícia 

 

A mistanásia por imperícia é a consequência da inaptidão técnica dos agentes 

médicos ou hospitalares, que não se atualizam, nem se aprimoram devido às próprias 

condições materiais da instituição médica e remuneratórias.  

Particularmente, algumas ocorrências de mistanásia poderão ser denominadas 

como mistas (omissivas e ativas). Exemplo claro seriam as condições desumanas passadas 

por idosos, em retiros e hospitais geriátricos cariocas, na década passada. Nestes casos há 

um misto de precariedade material da instituição, negligência dos administradores e 

imperícia dos funcionários (falta de capacitação), misturado com crueldade, já que os 

pobres idosos passavam por situações degradantes, próximas da tortura155. 

 

                                            
155 VIEIRA, Danilo Porfírio de Castro. Mistanásia - um novo instituto para um problema milenar. 
Disponível em:<http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero7/mistanasia.pdf>. Acesso em 15. 
fev. 2015.   
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5 DA RESPONSABILIDADE ESTATAL 

 

5.1 O ESTADO 

 

Importante e necessário transcrever o pensamento de Jorge Miranda ao encarar o 

Estado como um processo histórico: 

 
O Estado deve ser encarado como processo histórico a par de outros. 
Quer como ideia ou concepção jurídica ou política quer como sistema 
institucional, o Estado não se cristaliza nunca numa fórmula acabada; 
está em contínua mutação, através de várias fases de desenvolvimento 
progressivo (às vezes regressivo); os fins que se propõe impelem-no para 
novos modos de estruturação e eles próprios vão-se modificando e, o 
mais das vezes, ampliando. Em consequência da geografia e das 
vicissitudes dos povos e das culturas, esse desenvolvimento pode ser 
isolado, oposto ou interdependente. Mas a experiência dominante vem a 
ser de interacção (com ou sem convergência) de instituições a partir do 
contacto de civilizações”156.  

 

Sobre os tratados de Paz de Westphalia157, Bedin, citado por Sidney Guerra leciona 

que: 

 
Foi com a Paz de Westphalia que se consolidou o Estado moderno como 
potência soberana e politicamente independente, afirmando-se como o 
núcleo duro da sociedade internacional do mundo moderno, ou seja, de 
um mundo em que o Estado moderno configura-se como sujeito 
fundamental, senão único, de um novo e duro jogo político: o jogo de 
relações internacionais centrado na luta pelo poder. Assim, a criação do 
Estado Moderno está vinculada estreitamente com o surgimento do 
sistema internacional” e este está vinculado com os princípios da Paz de 
Westphalia158. 

 
                                            
156 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 49-50. 
157 A chamada Paz de Westphalia (região do norte da Alemanha) resultou da assinatura de um conjunto de 
tratados diplomáticos em 1648, que puseram fim à Guerra dos Trinta Anos (1618-48). Esta última consistiu 
numa série de conflitos interligados e sucessivos, a maior parte dos quais travados em território alemão, que teve 
início com a rivalidade política e conflito armado entre o Imperador Habsburgo do Sacro Império Romano-
Germânico (católico e ligado ao Papado) e as cidades-Estado comerciais protestantes (luteranas e calvinistas) do 
norte da Alemanha, que escapavam ao seu controle. [...] A Paz de Westphalia marcou, em sentido mais amplo, o 
início do sistema laico de Relações Internacionais, na medida em que deu origem à estrutura legal e política das 
relações inter-estatais modernas. Reconheceu explicitamente uma sociedade de Estados fundada no princípio da 
soberania territorial, não intervenção em assuntos internos dos demais e a independência dos Estados, detentores 
de direitos jurídicos iguais, a ser respeitados pelos demais membros.  (A NOVA ORDEM GLOBAL. O sistema 
de westphalia. Disponível em: 
<http: educaterra.terra.com.br/vizentini/artigos/artigo_75.htm> Acesso em: 05 jul. 2015). 
158 BEDIN, 2008, p. 8 apud GUERRA, Sidney. A Internet e os Desafios para o Direito Internacional. 
2009. Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/view/32792/31987>, p. 9 
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O Estado, ao se organizar em interesse da coletividade e ao assumir funções 

estanques e primordiais para atender ao povo, se organiza e viabiliza os aspectos sociais, 

administrativos e jurídicos para a consecução de tais papéis. Procura assim, atender e 

atingir, com a maior importância possível, os interesses difusos, públicos e coletivos159.          

Posteriormente, a Constituição de 1934 veio a acolher o princípio da 

responsabilidade solidária entre o Estado e os agentes públicos, por prejuízo decorrente de 

negligência, omissão ou abuso no exercício do cargo público, o mesmo sucedendo com 

relação à Constituição de 1937 (DI PIETRO, 2010, p. 648).  

Corroborando esse entendimento, Moraes, assevera que:  

 
A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao 
Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada 
ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à 
subsistência160. 
 

 

O homem não possui respostas prontas para todos os problemas que enfrenta, 

mormente no que tange à regularidade jurídica que envolve o Estado e a vida. O ser 

humano busca entender e explicar os motivos destes fatos e procura suas respostas no 

grande repertório do Estado Democrático de Direito, no direito à saúde e nas relações 

familiares. As respostas prontas e suficientes para lhe atender, às vezes, são improdutivas 

em garantir as funções básicas da dignidade. Assim, dentro desse aparato, as funções 

como sociabilidade, Estado de direito e os benefícios que a democracia possa convergir 

em favor do cidadão são temas importantes para este trabalho.  

Assim, a vida é o laço indivisível que une muitos seres que se amam. É cogente 

entender que, para arrematar o raciocínio jurídico enquanto instituição, será sempre 

necessário ter em mente o que vem a ser a dignidade da pessoa humana. Há de se rever 

densas alterações, só conservando a distante identificação com seus precedentes 

históricos.  

                                            
159 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 36. ed. atual. até a EC 64 de 4.2.2010. São 
Paulo: Malheiros, 2010, p. 241. 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. atual. até a EC n. 62/09. São Paulo: 
Atlas, 2010, p.648. 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 
160 MORAES, Maria Cecília Bodin de. Dano à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 61-62. 
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O direito procura dar à saúde um novo tratamento. Busca apreender os modos de 

inovações e circunstâncias cunhadas, perfilando-lhe como centro de apresto do ser 

humano para a vida. A coincidência ostenta seu ambiente, o respeito, também. Marido, 

mulher e filhos, parentes e até serviçais, todos são titulares de direitos e obrigações, sem 

calcular aquelas que transcorrem da compleição do mundo familiar. 

 

5.1.1 Da Responsabilidade Estatal  

 

Baseando-se na Constituição Federal de 1988, fica resguardado o direito de todos à 

saúde, sem distinção de qualquer raça, cor, ou classe social, dispostos nos artigos 196 a 

200. Consolida-se, assim, a saúde como direito de todos e dever do Estado, instituindo o 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, sendo também vista como indispensável para a manutenção da vida, como 

determina a CF: 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação161. 

 

Sobre este assunto, José Afonso da Silva defende a necessidade de: 

 
[...] prestação positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciadas nas normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a 
realizar a igualização das situações sociais desiguais. São portanto, 
diretos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos 
do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições 
materiais mais propicias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua 
vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da 
liberdade162. 

 

Está claro que o legislador atribui ao Poder Público a obrigação de promover a 

prestação de serviços de saúde a todos, devendo o Estado responder pelos danos que 

                                            
161 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
162 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
285-286. 
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sofrerem os cidadãos ante a insuficiência no oferecimento desta garantia essencial à 

população. 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência é uníssona e a favor dos direitos sociais, 

no sentido de que todos tenham uma vida com saúde, sendo necessário investimento 

público a fim de que esse direito venha a ser concretizado.  

Não obstante já existir uma verba pública destinada à saúde, a não empregabilidade 

deste recurso por parte dos estados tem gerado sérias consequências à população, cabendo 

a intervenção da justiça para sanar e fiscalizar o destino destes valores, que deveriam ser 

aplicados e revertidos em benefício social.  

A Constituição Federal determina no artigo 23, incisos I, II e III, que:  

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e 
das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; II - 
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; II - cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência163.   

 

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO E IMPERÍCIA NA 
REALIZAÇÃO DE PARTO. LESÕES FÍSICAS E NEUROLÓGICAS 
IRREVERSÍVEIS NA CRIANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE 
CONCLUIU PELA FALHA DO SERVIÇO HOSPITALAR E PELA 
CULPA PRÓPRIA DO HOSPITAL. SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
VERIFICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O 
fundamento do acórdão recorrido, qual seja, o fato de haver negligência 
do hospital em acionar plantonista e enfermeira obstétrica diante da 
situação de emergência não foi rebatido nas razões do especial, atraindo a 
incidência da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Entender de 
maneira diversa, pela ausência de culpa própria do hospital - cuja conduta 
implicou omissão de socorro -, demanda o revolvimento de todo o 
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta 
Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial". 3. Em relação ao valor da indenização por danos morais e à 
pensão mensal, o recurso especial cinge-se à alegação de dissídio 

                                            
163 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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jurisprudencial, que não está devidamente demonstrado nos moldes 
regimentais. 4. Recurso especial não conhecido164. 

   

A Constituição Federal determina no artigo 196 que a saúde da população é uma 

garantia do cidadão e dever do Estado, devendo este proporcionar o suficiente para o seu 

bem estar. Assim, utilizando-se como fundamento o princípio da dignidade humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. 

Outro ponto de fundamental importância é a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), ditando em seu artigo 2º que: "[...] a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições ao seu pleno 

exercício"165. 

Sendo assim, o Estado é responsável por prover as condições para o atendimento 

da população no tocante à saúde, sendo que referida lei traçou diretrizes em seu artigo 5º 

para o seu melhor alcance. Dispõe o inciso III que "[...] a assistência às pessoas por 

intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas"166. 

A ação que visa cumprimento de obrigação de prestação de saúde, ou de 

manutenção do direito à vida, pode ser dirigida a qualquer dos entes federados tendo em 

vista que há responsabilidade solidária entre todos, quando se trata da efetivação do 

direito fundamental, no caso, da promoção da saúde. 

A organização do sistema de saúde brasileiro é estruturada de forma 

descentralizada, ficando cada Estado federado responsável dentro de seus limites 

territoriais, o que não afasta a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios 

diante da solidariedade existente. 

Diante de tal situação, todos e cada um dos entes públicos nomeados têm 

legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que tem como objetivo obter 

medicamentos a enfermos, inexistindo também, necessidade de formação de litisconsórcio 

passivo entre eles. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: 

 

                                            
164 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp nº 1.173.058 - DF (2010/0002398-7). Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/34021430/stj-01-02-2012-pg-2668>. Acesso em: 14 jul. 2014. 
165 BRASIL. Lei n. 8.080 de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm>. 
Acesso em: 04 ago. 2014. 
166 BRASIL. Lei n. 8.080 de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm>. 
Acesso em: 04 ago. 2014. 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - LEGITIMIDADE 
PASSIVA DA UNIÃO.1. Esta Corte em reiterados precedentes tem 
reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios no que concerne à garantia do 
direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos a pacientes 
portadores de doenças consideradas graves.2. Agravo regimental não 
provido167. 

 

Ainda neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim decidiu: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA A DEFESA DE 
DIREITO INDISPONÍVEL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE 
MEDICAMENTO TRILEPTAL 300 MG. PARA TRATAMENTO DE 
SEQÜELAS DECORRENTES DE TRAUMATISMO CRANIANO 
ENCEFÁLICO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. 
DESNECESSIDADE DE PROMOVER-SE A CITAÇÃO DA UNIÃO 
FEDERAL, NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - Apesar 
do Sistema Único de Saúde - SUS ser composto por todos os entes 
políticos da Federação (União, Estados-membros e Municípios), e existir 
entre eles solidariedade passiva quanto ao dever de atendimento à saúde, 
isto não importa em admitir a intervenção de terceiros e a conseqüente 
formação de litisconsórcio necessário, eis que poderá ser exigido de 
forma integral de cada um deles a proteção ao direito fundamental da 
saúde.[...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO168. 

  

No mesmo diapasão: 

 
DECISÃO MONOCRÁTICA (art. 557, CPC). AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM 1º 
GRAU, ORDENANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
(NEXAVAR 200 MG) PELO ESTADO EM FAVOR DE PESSOA 
PORTADORA DE GRAVE MOLÉSTIA. NEOPLASIA MALIGNA 
RENAL AVANÇADA - CID C-64. PROVAS DEMONSTRANDO A 
NECESSIDADE PREMENTE DO FÁRMACO PRETENDIDO. 
EXAMES MÉDICOS E PRESCRIÇÃO JUSTIFICADA. GRAVIDADE 
DO QUADRO DE SAÚDE DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE 
PERÍCIA, OU DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA. DIREITO DO 
CIDADÃO (CF, ARTS. 6º E 196). DEVER DO ESTADO COMO 
GÊNERO (INCLUSIVE DO MUNICÍPIO) CONFIGURADO. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REQUISITOS DO ART. 273 
DO CPC, PRESENTES. DEVER DO JUDICIÁRIO DE GARANTIR O 

                                            
167 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª 
Turma, DJ 11.06.2008, p. 1. 
168 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, Apelação Cível e Reexame nº 480482-4, 
Relator: Des. Abraham Lincoln Calixto, J: 25.05.2009. 
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RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DECISÃO 
AGRAVADA CORRETA. RECURSO MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO 
RELATOR169. 

 

Cumpre asseverar que, por mais relevantes que sejam as dificuldades 

orçamentárias dos órgãos públicos, ou por mais necessária que seja a regulamentação dos 

procedimentos do Sistema Único de Saúde, não é possível desrespeitar a Constituição 

Federal, sob pena de afronta à ordem jurídica, privilegiando-se meros regulamentos e, 

mais grave ainda, concedendo poderes ao administrador público para, sob os mais 

variados pretextos, descumprir a Lei Maior. 

No mesmo sentido, vem sendo julgado: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
MUNICÍPIO QUE OBJETIVA SEJA CASSADA A LIMINAR 
PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO 
O IMEDIATO E CONTÍNUO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
À AGRAVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO 
PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN 
MORA PLENAMENTE EVIDENCIADOS. DIREITO À VIDA QUE 
DEVE PREVALECER EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS 
BUROCRÁTICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO170. 

 

Da mesma forma: 

 
DECISÃO MONOCRÁTICA (art. 557, CPC). AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO À PESSOA 
CARENTE. DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO. DEVER DO 
ESTADO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS EM 
FACE DE OUTRAS INFERIORES. PRECEDENTES DA CORTE. 
REQUISITOS DA LIMINAR PRESENTES. RECURSO ENTENDIDO 
DESDE LOGO IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
PELO RELATOR171. 

 

Percebe-se que a saúde é direito público subjetivo fundamental, que está 

diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e, portanto, passível de ser exigida do 

Estado a qualquer tempo, independentemente da existência de regulamentação 

                                            
169 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Agravo de Instrumento nº 590669-6, Relator: 
Juiz Conv. Rogério Ribas, J: 10.06.2009. 
170 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.  Agravo de Instrumento nº 556509-7, Relator: 
Juiz Convocado Everton Luiz Penter Correa, J: 12.05.2009. 
171 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Agravo de Instrumento nº 582144-9, Relator: 
Juiz Convocado Rogério Ribas, J: 05.05.2009. 
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infraconstitucional ou de atendimento prévio a procedimentos burocráticos. Assim, a vida 

exige respeito incondicional por parte de quem quer que seja, com o realce de que em 

nosso país há uma Constituição em vigor que garante o direito à vida e à saúde a todos os 

brasileiros. 

Portanto, a saúde é direito de todos e dever do Estado, elegendo um atendimento 

igualitário, universal para todos que dele necessitam, conforme artigo 196 da Constituição 

Federal. Ademais, como grande parte da população brasileira depende exclusivamente do 

SUS, os entes federados devem prestar contas à população que clama por respeito e saúde. 

 

5.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

O tema da responsabilidade civil ganha importância nos tempos atuais por se 

revestir do objetivo de restaurar um equilíbrio moral e patrimonial desfeito e até 

redistribuir a riqueza conforme determina as regras da justiça. Maria Helena Diniz afirma 

que a responsabilidade civil cinge-se à reparação do dano causado a outrem, desfazendo, 

tanto quanto possível, seus efeitos, e restituindo o prejudicado ao estado anterior. 

Em qualquer atividade realizada pelo homem surge a necessidade de 

responsabilizá-lo pelos atos por ele praticados, o que propicia o surgimento da 

responsabilidade civil, seja no exercício de uma simples atividade de consciência 

(responsabilidade moral), seja atuando frente ao Estado a que pertence (responsabilidade 

política). Isso decorre dos registros históricos que apontam o surgimento da 

responsabilidade com o próprio nascimento da civilização172.  

 
A responsabilidade é o modo de exteriorização da própria justiça, é a 
tradução para o sistema jurídico do dever moral de não prejudicar o 
outro. O conteúdo vislumbra que a responsabilidade não é fenômeno 
exclusivo da vida jurídica, antes se liga a todos os domínios da vida 
social. O seu conceito é o  Dever de reparar um dano causado por ação 
ou omissão, de sujeito de direito público ou privado, contrária à norma 
objetiva.173 

 

                                            
172 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 7. 
p. 7. 
173   ACERVO SABER. Responsabilidade civil. Disponível em: 
<http://www.acervosaber.com.br/trabalhos/direito/responsabilidade_civil.php>. Acesso em: 30 nov. 2015. 
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Nos dias de hoje, muito se comenta sobre responsabilidade civil, sem que os 

autores consigam encontrar um único conceito. De acordo com o entendimento esposado 

por Caio Mário da Silva Pereira: 

 
A responsabilidade civil consiste na efetivação da reparabilidade abstrata 
do dano em relação a um sujeito passivo da relação jurídica que se forma. 
Reparação e sujeito passivo compõem o binômio da responsabilidade 
civil, que então se enuncia como o princípio que subordina a reparação à 
sua incidência na pessoa do causador do dano174. 

 

Sílvio de Salvo Venosa argumenta que no 

 
[...] vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é 
identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar. Nesse 
âmbito, uma pessoa é responsável quando suscetível de ser sancionada, 
independentemente de ter cometido pessoalmente um ato antijurídico. 
O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual 
alguma pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as consequências de 
um ato, fato, ou negócio danoso. Sob essa noção, toda atividade humana, 
portanto, pode acarretar o dever de indenizar. Desse modo, o estudo da 
responsabilidade civil abrange todo o conjunto de princípios e normas 
que regem a obrigação de indenizar175. 

   

Segundo o artigo 927 do Código Civil de 2002, “Aquele que, por ato ilícito (artigos 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”176. O parágrafo único 

determina que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 

do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” 177. 

Da mesma maneira, José de Aguiar Dias trata da responsabilidade civil: 

 
Se convém, ou não, discriminar os respectivos âmbitos, restringindo o da 
responsabilidade civil à espécie de obrigações que derivam do complexo 
imputabilidade mais capacidade, e considerando, sob o título de 
reparação do dano, as obrigações de indenizar, por dever de assistência, 
solidariedade, garantia etc. parece-nos, se bem que teoricamente talvez 
ainda se justifique a distinção, indagação já agora tardia, em face do surto 

                                            
174 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro. Forense. 2001. p. 11. 
175 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 5. ed. v.4. São Paulo: Atlas. 2005, p. 13. 
176 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
177 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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perturbador tomado pela disciplina, sob o nome de responsabilidade 
civil178.  

 

De acordo com Maria Helena Diniz: 

 
Responsabilidade civil é o ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou 
lícito, voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente ou de 
terceiro, ou o fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a 
outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado. Já a 
obrigação é estipulada por lei especial ou pela própria Constituição da 
República Federativa do Brasil e não carece de fato jurídico para que 
nasça a responsabilidade179. 

 

Silvio Rodrigues enfatiza a afirmação segundo a qual o princípio informador de 

toda a teoria da responsabilidade é aquele que impõe a quem causar dano o dever de 

reparar180. 

Rodrigo Cristiano Molon aduz que a inovação nas apreciações jus-romanísticas, 

em termos de responsabilidade civil, aconteceu com a Lex Aquila ou aquiliana, ou a 

responsabilidade extracontratual em oposição à contratual181, visto que seu maior valor 

consiste em "[...] substituir as multas fixas por uma pena proporcional ao dano 

causado."182 Firmou-se, a partir daí, a ideia da responsabilidade, conforme ensina Roberto 

Senise Lisboa, que afirmou que "[...] a noção de responsabilidade não se assentou, como 

se percebe, no conceito de culpa, mas de dano, pois o delito se caracteriza pela existência 

do prejuízo"183.  

Para Rodrigo Molon, “A culpa foi sendo introduzida juntamente na legislação, 

como um elemento subjetivo que passou a integrar a noção de responsabilidade como 

fator indispensável”184. O autor também afirma que o elemento culpa esteve presente nas 

codificações até ser engranzada a teoria do risco da atividade, porém, o dano imaterial ou 

moral só passou a ser arquitetado na última fase do direito romano, que justificou 

                                            
178 DIAS, José de Aguiar Dias. Da Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. v.1. p.14. 
179 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p.37. 
180 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 20. ed. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2003, p.18. 
181 MOLON, Rodrigo Cristiano. Assédio moral no ambiente do trabalho e a responsabilidade civil: empregado e 
empregador. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 568, 26 jan. 2005 . Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/6173>. Acesso em: 23 nov. 2015. 
182 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 4. 
183 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 181. 
184 MOLON, Rodrigo Cristiano. Assédio moral no ambiente do trabalho e a responsabilidade civil: empregado e 
empregador. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 568, 26 jan. 2005 . Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/6173>. Acesso em: 23 nov. 2015. 
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considerar algumas atividades perigosas por acondicionamento legal ou por sua própria 

natureza185.  

Carlos Alberto Bittar, sinteticamente, assegura que a teoria da responsabilidade: 

 
[...] relaciona-se à liberdade e à racionalidade humanas que impõem à 
pessoa o dever de assumir os ônus correspondentes a fatos a ela 
referentes. Nesse sentido, a responsabilidade é corolário da faculdade de 
escolha e de iniciativa que a pessoa possui no mundo fático, submetendo-
a, ou o respectivo patrimônio, aos resultados de suas ações, que, quando 
contrários à ordem jurídica, geram-lhe no campo civil, a obrigação de 
ressarcir o dano, ao atingir componentes pessoais, morais ou patrimoniais 
da esfera jurídica de outrem186. 

 

O uso da expressão “responsabilidade civil” trouxe mudanças não só porque a 

distingue da culpabilidade criminal, mas até mesmo em razão de ser apurada no juízo 

cível. É, portanto, na esfera do direito civil, que se averigua, tramita, pleiteia e delibera 

para que se estabeleça o desagravo civil, que origina a sanção atribuída ao agente ou ao 

responsável pelo dano. O empenho em restaurar o comedimento econômico-jurídico 

corrompido por algum prejuízo é a causa geradora da responsabilidade civil, 

principalmente quando se trata da dignidade humana, dos direitos fundamentais e dos 

direitos de consumo de primeira linha como saúde e educação. 

Esta teoria foi adotada pelo Código Civil de 1916, no seu artigo 159, com ênfase 

na classe de que a reparação do dano causado se vinculasse à atividade voluntária do 

agente. Por isso, o direito de responsabilizar quem comete a agressão é faculdade e 

garantia do agredido.  

 

5.2.1 A Responsabilidade Civil Subjetiva E Objetiva 

 

Dividem-se as responsabilidades no direito civil em subjetiva e objetiva. A 

subjetiva tem um ápice personalíssimo e, como o nome indica, é uma responsabilidade 

individual. A objetiva afasta a responsabilidade quando ausente algum elemento de 

conduta, dano e nexo. 

O QUADRO 1 a seguir explicita melhor a diferença entre ambas: 
Quadro 1 

                                            
185 MOLON, Rodrigo Cristiano. Assédio moral no ambiente do trabalho e a responsabilidade civil: empregado e 
empregador. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 568, 26 jan. 2005 . Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/6173>. Acesso em: 23 nov. 2015. 
186 BITTAR, Carlos Alberto. Curso de Direito Civil. v. 1,  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1994, p. 563. 
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Responsabilidades subjetiva e objetiva 
 

Responsabilidade subjetiva Responsabilidade objetiva 

Conduta ilícita Conduta lícita ou ilícita 

Conduta, dano, nexo, culpa ou dolo Conduta, dano, nexo 

Afasta a responsabilidade quando ausente 

algum elemento 

Afasta a responsabilidade, ausente algum elemento + 

culpa exclusiva, caso fortuito ou força maior (teoria do 

risco administrativo) 
Fonte: Idealização do autor  

 

Marcos Valério  Guimarães de Souza mostra o que seria a responsabilidade 

objetiva: 

 
Dentro da concepção tradicional a responsabilidade do agente causador 
do dano só se materializa se agiu culposa ou dolosamente. Assim, a prova 
da culpa do agente causador do dano é indispensável para que surja o 
dever de indenizar. Neste caso, a responsabilidade é subjetiva, pois 
depende do comportamento do sujeito.  
Em se tratando de responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa 
do agente causador do dano é de menor relevância, pois , desde que 
exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o 
ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou 
não culposamente187. 

 

Segundo o autor, a teoria do risco está incluída na responsabilidade objetiva, 

determinando que aquele que, por meio de sua celeridade, designa uma imponderação de 

dano a terceiros tem por obrigação repará-lo, mesmo que sua atividade e o seu 

comportamento sejam imunes de dolo. O autor demanda que a circunstância seja analisada 

e, se for corroborada objetivamente a semelhança de ensejo e o resultado entre a conduta 

do agente e o dano experimentado pelo paciente, este tem direito de ser recompensado por 

aquele que ocasionou o estrago.  

Na responsabilidade civil subjetiva, a essência de culpa deve ser corroborada para 

que ocorra qualquer ressarcimento, sendo que tal preceito surge expresso em nosso novo 

Código Civil, no seu artigo 186, que determina que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

                                            
187 SOUZA, Marcos Valério  Guimarães de. Responsabilidade civil: teorias objetiva e subjetiva.  Disponível 
em:<http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/674/responsabilidade_civil_teorias_objetiva_e_subjetiva>. Acesso 
em: 23 jun. 2012. 
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exclusivamente moral, comete ato ilícito”188. Não se deve esquecer que a atuação do 

causador deve ser espontânea, descuidada ou insensata, negligente ou imprudente, o que 

traz a constatação da culpa.  

Sobre a teoria subjetiva, Lisboa afiança que:  

 
Deve-se demonstrar se o agente tinha a intenção de praticar o ato Danoso 
ou, ainda, se a sua Conduta foi imprudente, negligente ou imperativa. Tal 
comprovação somente é dispensável quando a lei expressamente presumir  
a culpa do agente, ainda que for fato de terceiro189.  

 

O autor exibe ainda que a responsabilidade civil subjetiva admite como  dados 

básicos para a sua distinção, o ato ou omissão do sujeito ativo, o paciente como sujeito 

passivo, a essência de um detrimento sofrido por essa vítima, bem  como o nexo de 

causalidade entre o causador do dano e a vítima, desde que  apurado culpa ou dolo do 

causador.  

Gonçalves ainda configura seus comentos alternando a responsabilidade entre a 

ideia de culpa e a prova de culpa: 

 
Diz-se, pois, ser "subjetiva” a responsabilidade quando se esteia na ideia 
de culpa. A prova da culpa do agente é pressuposto necessário do dano  
indenizável. Dentro desta concepção, a responsabilidade do causador do  
dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa190. 

 

Quanto à teoria da responsabilidade subjetiva, Maria Helena Diniz salienta que: 
O médico que atende a um chamado determina, desde logo, o nascimento 
de um contrato com o doente ou com a pessoa que o chamou em 
benefício do enfermo. Havendo contrato escrito, por força do art. 951 do 
código civil , o médico não poderá inserir clausula de não indenizar para 
exonerar-se da responsabilidade civil subjetiva por dano patrimonial e 
moral que vier a causar ao paciente, pois apenas se poderá admitir como 
excludente de tal responsabilidade a ausência de culpa, ou seja, o caso 
fortuito  e a forca maior191. 

 

                                            
188 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
189 LISBOA, Roberto Senise. Manual Elementar de Direito Civil: direito de família e das sucessões. 2. ed. rev. 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002 . 5 v,  p. 227.  
190 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil: de acordo com o novo código civil ( Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002). 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 21.  
191 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 824. 
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Desta forma, embora o médico não assuma a responsabilidade de curar o paciente, 

entende-se que o mesmo tem o dever de prestar o melhor atendimento e proporcionar um 

tratamento justo e igualitário, diminuindo a dor do paciente. 

 

5.2.2 A Responsabilidade Civil e Aspectos Legais 

 

O Código Civil de 2002 mantém no artigo 186 a ideia de responsabilidade civil 

com fulcro na culpa, estabelecendo a regra para este instituto, conforme se observa da 

letra da lei anteriormente transcrita. O artigo 187 complementa, determinando que: 

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao  exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim  econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes”192. Observa-se, pois, a ampliação do conceito estampado no Código 

de 1916, acrescentando a possibilidade de dano “exclusivamente moral”, regulamentando 

o que já previa a Carta Magna de 1988. Destaca-se, todavia, como importante inovação a 

incorporação definitiva da teoria responsabilidade objetiva no ordenamento jurídico.  

O artigo 927 acrescenta que: 

 
Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.  
Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem193.   

 

Observa-se a manutenção da culpa como regra geral para fundamento da 

responsabilidade subjetiva, somente aplicando a objetiva em casos especiais, definidos por 

lei. Para Maria Helena Diniz: 
 
todos aqueles que participarem na proteção do enfermo, como 
enfermeiro, farmacêutico, psicológico, dentista, assistente social, 
bioquímico etc., assumindo serviços especializados sob a dependência do 
médico. Por exemplo se o bioquímico errar no resultado de um exame, 
acarretando grave dano ao paciente, não há por que negar a 
responsabilidade civil medica derivada ou convergente194.  

                                            
192 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
193 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
194 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9° ed. Ver., aum. e atual. de acordo com o código 
de Ética Médica- São Paulo: Saraiva, 2014, p.828. 
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Explica Buarque de Holanda que a responsabilidade civil é a “[...] a capacidade de 

entendimento ético jurídico e determinação volitiva adequada, que constitui pressuposto 

penal necessário  de punibilidade”195. Neste contexto, observa-se a filiação do Código de 

2002 à teoria subjetiva, que subsiste como regra necessária, sem prejuízo da adoção da 

responsabilidade objetiva, em dispositivos vários e esparsos, que são completivos na 

responsabilidade legal. 

Interessante, neste contexto, mesclar as ideias doutrinárias sobre a captação que 

Luiz Guilherme Jacob faz sobre a responsabilidade civil usando termos como direito, 

ilícito, condição de quem responde por algo196. 

A despeito de tudo isso, para Jacob, é aceitável ponderar que o protótipo aberto, 

que serviu de menção à teoria da responsabilidade civil, não se ampara em face da 

Constituição Federal, que põe como modelo de Constituição de todo o direito (inclusive o 

direito civil), a dignidade da pessoa humana. Ao se permear juridicamente sobre a 

                                            
195 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2.ed. RIO DE JANEIRO: 
Nova Fronteira, 1986.  
196 Responsabilidade é a condição de quem responde por algo. Quando estuda a responsabilidade civil, o 
jurista se põe diante da análise dos pressupostos de uma contrapartida obrigacional imponível ao causador 
de um ilícito. 
Noutros termos: praticado um ilícito, o direito estabelece, em desfavor de quem causou esse ilícito, uma 
obrigação, o que serve de resposta, de reação da ordem jurídica, à sua violação.  
É consabido que, tradicionalmente, o direito civil é construído a partir de um paradigma liberal, que impõe 
à responsabilidade civil um caráter eminentemente sub-rogatório.  
Isso quer dizer que o direito civil tradicional sempre se satisfez com a chamada resolução em perdas e 
danos, na premissa de que o pagamento de determinada quantia em dinheiro sempre é apto a compensar 
satisfatoriamente uma lesão a direito. 
Daí porque, nesse ambiente, (1) a definição de ilícito civil sempre esteve estreitamente ligada à ocorrência 
de um dano efetivo, e (2) a obrigação estatuída como resposta da ordem jurídica à sua violação sempre foi 
uma obrigação de pagar quantia em dinheiro, a título de compensação financeira pelo ilícito causado. 
De fato, o ilícito civil sempre foi um ilícito de dano. Essa tradição acabou refletida no texto do art. 186, do 
Código Civil vigente, que estabelece: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito”. 
Está claro no texto que a ideia de dano integra do conceito de ilícito civil, de modo que não se pode falar, 
no sistema do Código, em ilícito sem dano. 
De outro lado, ao que vê da interpretação sistemática do Título IX, Livro I, da Parte Especial do Código 
Civil, a ideia de responsabilidade civil está ligada somente ao dever de indenizar estabelecido em razão da 
prática de um ilícito. De fato, dispõe o art. 927 que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo”. 
Repare-se: (1) a insistência do Código em exigir o dano como elemento essencial à responsabilidade (mais 
adiante, o art. 944 retoma essa idéia, ao afirmar que “a indenização mede-se pela extensão do dano”); e 
(2) a redução do problema da responsabilidade ao estabelecimento de uma obrigação de indenizar (= 
obrigação de pagar quantia em dinheiro).  Está absolutamente claro, portanto, que no sistema do Código, 
não se pode acionar a responsabilização civil em face do tão só risco de dano, na medida em que, sem dano 
consumado e efetivo não há ilícito. (JACOB , Luiz Guilherme de A. R. Responsabilidade civil e Constituição 
Federal: insuficiência do Código Civil. Disponível em: <http://www.jmadvogados.com.br/texto.php?cod=127>. 
Acesso em: 05 nov. 2015). 
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responsabilidade civil, tem por sentido que este instituto é abarcado pela Constituição no 

princípio contíguo e adjacente da dignidade que determina todos os outros princípios.   

Daury Cesar Fabriz estabelece um conceito de direitos humanos, destacando o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana:  

 

Os direitos humanos, em princípio, constituem a proteção mínima que 
permite ao indivíduo viver uma vida digna, defendendo-a das usurpações 
do arbítrio estatal (ou outro); configurando-lhe um espaço sagrado, 
intransponível, traçando à sua volta uma esfera privada inviolável. 
Revelam-se como um conjunto de normas que visam defender a pessoa 
humana contra os excessos do poder ou daqueles que exercitam o poder, 
visto que também são oponíveis contra atos de outros indivíduos197. 

 

Considera-se que os direitos humanos e os direitos fundamentais são 

interdependentes em uma sociedade democrática de direito.  

Daury Cesar Fabriz, ao mencionar Canotilho, ressalta que os direitos fundamentais 

se referem ao homem como pessoa, como cidadão, como trabalhador e como 

administrador198. O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à integridade física 

e espiritual do homem, garantia de identidade e integridade, garantia de sociabilidade, 

possibilidade de trabalho e condições mínimas de existência, autonomia individual e 

igualdade entre os cidadãos. 

Assim, em termos legais, a responsabilidade civil se contorna dos preceitos 

constitucionais e democráticos para que a dignidade se faça cumprir pela integridade e a 

possibilidade de sanar os danos na Constituição e no Código Civil previstos. 

 
5.2.3 Causas Excludentes De Responsabilidade Civil 

 

As cláusulas excludentes da responsabilidade civil são aquelas que desobrigam o 

autor de reparar os danos causados a outrem, porquanto não existiu ilegalidade na ação 

praticada, ou o nexo causal não teve seu efeito. Os juristas, por meio de estudos e 

doutrinas, avaliam como excludente da responsabilidade civil as seguintes situações: o 

exercício regular do direito; a culpa exclusiva da vítima; o caso fortuito e a força maior; a 

                                            
197 FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2003, p. 
239-240. 
198 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1996, p.363 apud FABRIZ, Daury 
César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2003, p. 276- 277. 



 

 

96 

inimputabilidade civil; o estado de necessidade; o cumprimento do dever legal; a legítima 

defesa; cláusula de não indenizar e o fato de terceiro. 

Nos dizeres de Silvio Venosa, “[...] são excludentes de responsabilidade, que 

impedem que se concretize o nexo causal, a culpa da vítima, o fato de terceiro, o caso 

fortuito e a força maior e, no campo contratual, a cláusula de não indenizar”199. 

Portanto, percebe-se que nem sempre a responsabilidade civil se concretiza, tendo 

em vista a existência desses institutos que excluem a responsabilidade no caso concreto. 

 
5.3 DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL 

 

 A palavra hospital vem do latim hospes, que significa hóspede, dando origem a 

hospitalis, que designava o lugar onde se hospedavam, na Antiguidade, os enfermos, os 

viajantes e peregrinos. Quando o estabelecimento se ocupava dos pobres, incuráveis e 

insanos, a designação era de hospitium, ou seja, hospício, que por muito tempo foi usado para 

designar hospital de psiquiatria200. Nesse contexto, Livia Renatta assevera:        

 
A figura do hospital, bem como suas funções tem um marco divisor: antes e 
depois da Era Cristã. Na Grécia, Egito e Índia antigos, os médicos aprendiam 
medicina em locais junto aos templos e exerciam a profissão no domicílio 
das pessoas enfermas. Havia na Grécia construções semelhantes a hospitais 
junto aos templos dedicados ao deus Esculápio. Nesses locais, eram 
colocadas as pessoas enfermas ante a estátua desse deus para que a ação dos 
sonhos associada à de medicamentos empíricos preparados pelos sacerdotes 
pudessem curar os doentes. Na Índia Antiga, se tem notícias de aparecimento 
de construções do tipo hospitalar junto às estradas por onde passavam os 
exércitos, principalmente, na linha de frente do Império Romano. Nesses 
locais, as tropas descansavam e os enfermos eram tratados. Surgem também, 
nessa época, estabelecimentos semelhantes para o descanso e tratamento de 
civis, principalmente, para o isolamento das pessoas portadoras de doenças 
contagiosas, que assim permaneciam separadas do restante da sociedade e 
entregues à própria sorte, pois os medicamentos eram às vezes ineficazes. 
Até esse período, o hospital não passava de uma espécie de depósito em que 
se amontoavam pessoas doentes, destituídas de recursos. Sua finalidade era 
mais social do que terapêutica201.   

      

A história do hospital começa a ser contada de outra forma a partir do ano de 360 d.C., 

quando surge a primeira entidade assistencial, o hospital como é hodiernamente conhecido. 
                                            
199 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. São Paulo, Atlas, .2007, p. 40.  
200 RENATTA, Livia. O hospital. Disponível em: 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAz8EAB/hospital>. Acesso em: 06 abr. 2014. 
201 RENATTA, Livia. O hospital. Disponível em: 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAz8EAB/hospital>. Acesso em: 06 abr. 2014. 
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Sob a máxima de "amar o próximo como a si mesmo" advinda do Cristianismo, o homem 

passa a se preocupar com o seu semelhante. Até então, predominava o espírito egoístico do 

ser humano de se afastar dos deficientes e enfermos, resguardando-se e não socorrendo o 

próximo. Inicia-se a "Era dos Hospitais" com atividades básicas de restaurar a saúde, pregar a 

assistência, simplesmente concluindo diagnóstico e efetuando tratamentos limitados pelos 

padrões e condições da época202.  

Quanto à responsabilidade objetiva do hospital, na qual se instala incrementada 

responsabilidade civil, trava-se uma grande discussão nos tribunais brasileiros, mas 

grande parte das decisões vem seguindo o mesmo entendimento quanto à obrigação de 

indenizar: toda atividade que acarreta um prejuízo gera responsabilidade ou dever de 

indenizar. O sentido da palavra responsabilidade é empregado em qualquer circunstância 

na qual alguma pessoa, natural ou jurídica, deva suportar as consequências de um ato, 

fato, ou negócio danoso. Sob essa ótica, toda atividade humana, no entanto, pode acarretar 

o dever de indenizar. Diante disso, o exame da responsabilidade civil inclui todo o 

conjunto de princípios e normas que regem a obrigação de indenizar. 

De acordo com Caio Mário da Silva Pereira, responsabilidade civil consiste na 

efetivação da reparabilidade abstrata do dano em relação a um sujeito passivo da relação 

jurídica que se forma203. Reparação e sujeito passivo compõem o binômio da 

responsabilidade civil que então se enuncia como o princípio que subordina a reparação à 

sua incidência na pessoa do causador do dano. 

Seria, pois, difícil aprofundar o problema sem demonstrar, pelo menos nos traços 

essenciais, a evolução da responsabilidade civil. Os estágios em que se processa essa 

evolução mostram nitidamente que a reparação do dano é inspirada, antes de tudo, na 

preocupação de harmonia e equilíbrio que orienta o direito e lhe constitui o elemento 

animador. E por isso não foi possível até hoje, não obstante o esforço dos melhores 

juristas, estabelecer uma teoria unitária e permanente (no sentido relativo que o termo tem 

em direito) da responsabilidade civil. 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça: 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
CONTAMINAÇÃO DE HEMOFÍLICOS COM O VÍRUS HIV (AIDS) E 

                                            
202 RENATTA, Livia. O hospital. Disponível em: 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAz8EAB/hospital>. Acesso em: 06 abr. 2014. 
203 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.11. 
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HCV (HEPATITE C). OMISSÃO ESTATAL NO CONTROLE DO 
SANGUE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E 
DO ESTADO. DECISÃO EXTRA PETITA . LEI 4.701/65. 1. Recursos 
especiais provenientes de ação ordinária ajuizada contra a União e o 
Estado do Rio de Janeiro, objetivando o pagamento de indenização em 
virtude de os recorridos terem contraído HIV e Hepatite C quando 
realizaram tratamento para hemofilia no Centro de Hematologia Santa 
Catarina. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo para 
reformar a sentença que havia reconhecido a prescrição – condenando o 
Estado e a União a pagar a quantia de R$ 465.000,00 (quatrocentos e 
sessenta e cinco mil reais) para cada apelante, ficando cada ente 
federativo devedor da metade da cota de cada apelante. 2. Inexiste a 
alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi 
dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise 
do acórdão recorrido. 3. A tese acolhida pelo acórdão recorrido para 
afastar a prescrição faz um paralelo com a de relações de trato sucessivo, 
em decorrência da extensão do dano causado pelo decurso do tempo. 
Porém, o caso é de prescrição de fundo de direito. 4. O Superior Tribunal 
de Justiça firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem 
do prazo quinquenal, nesses casos, inicia-se na data do conhecimento do 
resultado revelado pelo exame técnico laboratorial (REsp 140.158/SC, 
Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, 1ª Turma, j. 28/08/1997). Termo 
inicial e data do ajuizamento da Documento: 1386818 - Inteiro Teor do 
Acórdão - Site certificado - DJe: 13/03/2015 Página 1 de 24 ação não 
prequestionados no acórdão impugnado. Os embargos declaratórios 
opostos trataram de matéria diversa. Reconhecer a prescrição encontra 
óbice da Súmula 211/STJ. 5. O Estado do Rio de Janeiro e a União 
possuem legitimidade passiva, nos termos da Lei 4.701/65, para 
responder pelos danos causados aos hemofílicos contaminados, em 
transfusões de sangue, por HIV e Hepatite C, na década de 1980. 
Precedentes: REsp 1423483/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª 
Turma, j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014; REsp 1479358/PE, Rel. Ministro 
Og Fernandes, 2ª Turma, j. 02/10/2014. 6. Responsabilidade objetiva do 
Estado, com base na teoria do risco administrativo, por contaminação 
com o vírus HIV e HCV (hepatite C), em decorrência de transfusão de 
sangue. Dano e nexo causal reconhecidos pelo Tribunal de Origem. Não 
se observa excludente de culpabilidade no caso em análise. Reconhece-se 
a conduta danosa da Administração Pública ao não tomar as medidas 
cabíveis para o controle da pandemia. No início da década de 80, já era 
notícia no mundo científico de que a AIDS poderia ser transmitida pelas 
transfusões de sangue. O desconhecimento acerca do vírus transmissor 
(HIV) não exonera o Poder Público de adotar medidas para mitigar os 
efeitos de uma pandemia ou epidemia. Princípio da Precaução no âmbito 
do Direito Administrativo. 7. Consoante entendimento sedimentado no 
STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide 
questão que é reflexo do pedido na exordial. "O pleito inicial deve ser 
interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como 
um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da 
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento 
extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, 2ª Turma, j. 11/06/2013, DJe 25/06/2013). 8. A Corte 
Regional, com base na situação fática do caso, procedeu à análise dos 
critérios de razoabilidade e proporcionalidade para fixar a o valor dos 
danos morais. Portanto, para modificar tal entendimento, como requerem 
os agravantes, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados 
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no acórdão recorrido, pois demandaria incursão no contexto fático-
probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 
7/STJ. 9. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, ressalta-se que 
só são devidos após o prazo do § 5° do art. 100 da Constituição Federal. 
Não poderia o Tribunal de origem fixar juros a partir da data da 
publicação do acórdão. Recursos especiais conhecidos em parte e 
parcialmente providos204. 

 

Fica claro que os hospitais particulares ou conveniados pelo SUS, ao promover o 

atendimento público para população, exercem uma atividade em nome do Estado. Em 

outras palavras, os hospitais são equiparados a prestadores de serviços públicos, sendo 

subordinados e devendo responder pelo desempenho do serviço efetivamente prestado. 

Outro fator de eventual importância é que, sendo o hospital conveniado ao SUS, 

está submetido à Lei 8.080 de 1990, que estabelece as diretrizes fundamentais para a 

proteção da saúde. 

Logo, no exercício do desempenho dessa atividade pública de saúde, os hospitais 

conveniados, particulares em colaboração com o Estado na prestação do serviço público 

de saúde, tem o dever de prestá-los de forma universal, sem qualquer discriminação ou 

privilégio no tratamento da população, consoante o estabelecido no artigo 7º da 

supramencionada Lei:  

 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à 
saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; V - direito à 
informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - divulgação de 
informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 
pelo usuário; VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; VIII - 
participação da comunidade; IX - descentralização político-
administrativa, com direção única em cada esfera de governo:a) ênfase na 
descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e 
hierarquização da rede de serviços de saúde; X - integração em nível 
executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI - 
conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação 

                                            
204 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n º 1.299.900 – RJ, 2011/0302811-8 
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de serviços de assistência à saúde da população; XII - capacidade de 
resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e XIII - 
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios 
para fins idênticos205. 

 

Percebe-se que a referida norma estabelece o dever do Estado, extensível aos seus 

colaboradores, que agem em seu nome no desempenho do serviço público, de prestar a 

assistência à saúde a todos que necessitarem. Neste sentido, a omissão na prestação de 

serviço deve ser equiparada à conduta comissiva de quem deixou de fazer o que a lei 

determinava. 

Para tanto, resta comprovado que os hospitais como prestadores de serviço 

respondem objetivamente pela omissão no dever de prestar assistência medica, sendo 

irrelevante perquirir de sua culpa no desempenho da função de cuidar e zelar pela vida. 

 

5.3.1 Da Responsabilidade Pela Omissão Na Prestação De Serviço De Saúde 

 

Alessandra Gotti Bontempo, acerca dos direitos sociais, esclarece que eles são 

“[...] endereçados ao Estado, para quem surgem, na maioria das vezes, certos deveres de 

prestações positivas, visando à melhoria das condições de vida e à promoção da igualdade 

material”206. 

Sobre o tema, Meireles garante que: 

 
Os direitos sociais se ligam ao direito à igualdade, pois são pressupostos 
do gozo dos direitos de liberdade à medida que criam condições materiais 
mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, 
proporciona o surgimento de condições mais compatíveis com o exercício 
efetivo da liberdade207. 

 

Com bem destacado anteriormente, é dever do Estado garantir o direito à saúde, 

bem como fazer com que este não seja violado, preservando sempre por sua efetivação, 

conforme previsão constitucional que encontra amparo no artigo 200208.  

                                            
205 BRASIL. Lei n. 8.080 de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm>. 
Acesso em: 04 ago. 2014. 
206 BONTEMPO, Alessandra Gotti. Direitos Sociais: eficácia e acionabilidade à luz da Constituição de 1988. 
Curitiba: Juruá, 2005, p. 71. 
207 MEIRELES, Hely Lopes Meirelles. Direito administrativo brasileiro. São Paulo, 2008, p. 79.  
208 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
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O não cumprimento ou a existência de falhas na prestação dos serviços que 

venham causar algum dano ao paciente ou às demais pessoas por negligência, imprudência 

ou imperícia, ante ao dever de agir por parte da administração pública, gera o dever de 

indenizar. 

Quanto a deleções do Estado, estudiosos acodem que a constatação do nexo causal 

e o dano é um tanto difícil de ser distinguida, isso porque, a responsabilidade por omissão 

deriva sempre de comportamento ilícito, sendo necessário, nesse caso, a verificação do 

elemento subjetivo que implique no descumprimento do dever de agir por parte da 

administração pública. 

Destaca-se a visão de Celso Antônio Bandeira de Mello209: 

 
A responsabilidade por omissão é responsabilidade por comportamento 
ilícito. E é responsabilidade subjetiva, porquanto supõe dolo ou culpa em 
suas modalidades de negligência, imperícia ou imprudência, embora 
possa tratar-se de uma culpa não-individualizável na pessoa de tal ou qual 
funcionário, mas atribuída ao serviço estatal genericamente. É a culpa 
anônima ou faute du service dos franceses, entre nós traduzida por ‘falta 
do serviço. 

 

Já Celso Ribeiro Bastos assevera que:  

 

Significa dizer que, em tese, foi sua inação, na hipótese em que a lei lhe 
impunha alguma sorte de atividade ou serviço, que tornou possível a 
ocorrência do dano. Aqui os Poderes Públicos não são propriamente 
causadores do dano, visto que não há um nexo de causalidade entre a 
omissão e o surgimento do prejuízo. Verifica-se, tão somente, que pela 
sua inércia a Administração possibilitou o dano. A sua não-atuação 
tornou-se uma condição para que o ato lesivo se consumasse210. 

 

Para Lucia Valle Figueiredo: “Ainda que consagre o texto constitucional a 

responsabilidade objetiva, não há como se verificar a adequabilidade da imputação ao 

Estado na hipótese de omissão, a não ser pela teoria subjetiva”211. 

Sobre este assunto, Jose Afonso da Silva esclarece que os direitos sociais são: 

 
[...] prestação positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciadas nas normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a 

                                            
209 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. São Paulo, Malheiros, 2001, p. 628. 
210 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo, 2002, p. 303.  
211 FIGUEIREDO, Lucia Valle V. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 260. 
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realizar a igualização das situações sociais desiguais. São portanto, 
diretos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos 
do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições 
materiais mais propicias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua 
vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da 
liberdade212. 

 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência é uníssona, a favor dos direitos sociais. 

Para que todos tenham uma vida com saúde é necessário investimento público a fim de 

que tais direitos possam ser concretizados.  

Seguindo o entendimento de Schwartz:  

 
[...] a valorização do direito à saúde se deve ao fato desse ser 
essencialmente um direito fundamental do homem, considerando-se que a 
saúde é “um dos principais componentes da vida, seja como pressuposto 
indispensável para sua existência, seja como elemento agregado à sua 
qualidade. Assim, a saúde se conecta ao direito à vida”213. 

 

Não obstante já existir um montante destinado a saúde, qual seja, de 12 à 15%, a 

não empregabilidade deste recurso por parte dos estados, gera serias consequências à 

população, cabendo assim a intervenção da justiça para sanar e fiscalizar a forma que 

estes valores serão aplicado a benefício social.  

Para Canotilho e Moreira apud Silva, a exemplo dos direitos sociais em geral, o 

direito à saúde comporta duas vertentes214: 

 
[...] uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado 
(ou de terceiros) que se abstenha de qualquer acto que prejudique a 
saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e 
prestações estaduais visando a prevenção das doenças e o tratamento 
delas. 

 

Destarte, denota-se que “a saúde foi tratada como um direito social fundamental de 

todo e qualquer ser humano. Mas, como ensina Norberto Bobbio em sua obra A Era dos 

Direitos, o momento histórico é de discutir as declarações dos direitos, mas sim sua 

efetivação”215. 

                                            
212 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.  
213 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 309. 
214 MALLMANN, Eduarda. Direito à saúde e a responsabilidade do Estado. Disponível 
em:<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7652/Direito-a-saude-e-a-responsabilidade-do-Estado>. Acesso 
em 15. fev. 2015.   
215 BRANCO, Paulo Gustavo G.; COELHO, Inocêncio Martires; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 
Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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De fato, “a efetivação do direito à saúde encontra diversos obstáculo, quais sejam, 

de ausência de recursos, bem como de ausência de políticas públicas ou de 

descumprimento das existentes”216. Todavia, conforme o autor, considerando a 

essencialidade e garantia constitucional da saúde, a população necessita exigir as 

prestações necessárias a sua concretização, haja vista se tratar de um direito auto-aplicável 

e de eficácia imediata. 

Está evidente que a saúde é um direito social fundamental de toda e qualquer 

pessoa que necessita de mais efetivação por parte do Estado, que alega ausência de 

recursos, bem como ausência de políticas públicas. Portanto, fica claro que o Estado não 

pode eximir-se das suas obrigações em assegurar o direito a saúde com qualidade, 

priorizando recursos financeiros em áreas que favoreçam o direito à vida. 

Dessa forma, tanto a doutrina quanto grande parte da jurisprudência entendem que, 

para que o Estado seja responsabilizado ante sua omissão, é necessário que haja total 

descumprimento de um dever jurídico, sendo assim a responsabilidade que seria objetiva 

passa a ser subjetiva, tendo o dever de responsabilizar pelo dano causado. 

  

5.3.2 Da Responsabilidade Civil Do Médico 

 

Primeiramente vale ressaltar que a responsabilidade do médico é considerada 

subjetiva, ou seja, é necessária a comprovação da ocorrência da ação ou omissão, do dano, 

do nexo de causalidade, bem como da culpa. 

Sendo configurada sua responsabilidade, o médico poderá responder por processo 

indenizatório de acordo com o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor por 

parte dos interessados, bem como responder a procedimentos criminal em casos de dano 

ou morte do paciente. 

Exemplos variados de mistanásia podem ser retirados de casos jurídicos acerca da 

responsabilidade civil do médico e de seus atributos junto aos pacientes enganados ou que 

sofreram mortes prematuras. A história pode narrar catástrofes, como no exemplo abaixo, 

em níveis alarmantes do globo terrestre: 

 
Exemplos claros deste fenômeno foram o Holocausto judeu pelos nazistas, a 
perseguição contra os chineses infringida pelos japoneses (“pesquisas 
científicas”, genocídio, escravidão e prostituição forçada), genocídio 

                                            
216 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 24. 
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cambojano causado pelo Khmer Vermelho do ditador Pol Pot, pesquisas 
feitas com irradiação em portadores de síndrome de Down nos EUA, 
aceleramento arbitrário da morte de idosos ou doentes pelos anjos da morte 
no Brasil e no Reino Unido, retirada arbitrária de órgão de adultos e crianças 
carentes para atender o mercado negro de transplantes217. 

 

Outro exemplo que surgiu como um claro desprezo das autoridades da saúde:  

 
Também chamada de eutanásia social. Leonard Martin sugeriu o termo 
mistanásia para denominar a morte miserável, fora e antes da hora. 
Segundo este autor, “dentro da grande massa de doentes e deficientes 
que, por motivos políticos, sociais e econômicos,não chegam a ser 
pacientes, pois não conseguem ingressar efetivamente no sistema de 
atendimento medico; segundo, os doentes que conseguem ser pacientes 
para, em seguida, se tornar vitimas de erro medico e, terceiro, os 
pacientes que acabam sendo vitimas de má-pratica por motivos 
econômicos, científicos ou sociopolíticos. A mistanásia é uma categoria 
que nos permite levar a serio o fenômeno da maldade humana"218. 

 

E mais: 

 
O que assistimos nos hospitais públicos de Santa Catarina é o exemplo mais 
concreto e duro de MISTANÁSIA. A morte miserável de pessoas pobres. O 
Poder Público não tem o direito de optar, nem a prerrogativa de elencar 
prioridades quando os direitos fundamentais da cidadania estão em pauta. É 
dever do Estado PARAR TUDO em prol das necessidades essenciais. DEVE 
suspender campanhas, realocar recursos de investimentos de outra ordem, 
enxugar seus recursos humanos administrativos e consequentes cabides de 
emprego e CUMPRIR a missão primeira de um governante democrático: 
atender o CIDADÃO nas suas necessidades mais essenciais: SAÚDE, 
SEGURANÇA PÚBLICA e EDUCAÇÃO. Enquanto isso não for feito 
estamos diante da condição inegável de FALÊNCIA DO ESTADO, passível 
de intervenção por parte da sociedade civil organizada e do poder público 
federal. As Entidades Médicas notificaram o Estado de Santa Catarina, na 
figura de sua Secretaria de Estado da Saúde, sobre a iminente inviabilidade 
ética de funcionamento das emergências dos hospitais públicos e 
consequente interdição das mesmas pelo Conselho Regional de Medicina de 
SC. Não cabe ao cidadão discernir sobre os momentos da administração 
pública, atribuir responsabilidade a essa ou àquela gestão porque no prisma 
do povo o governo é único, com projetos e responsabilidades continuadas, 
que não podem ser restringidas às marcas divisórias dos 4 anos de governo, 
tão convenientemente usadas como DESCULPA pra não fazer ou por não ter 
feito. Na ótica do cidadão valem mais os projetos de Estado do que os 
projetos de Governo. Na mesma medida, não cabe ao poder público se 
escusar atribuindo as falências aos seus predecessores, mesmo que isso seja 

                                            
217 VIEIRA, Danilo Porfírio de Castro. Mistanásia - um novo instituto para um problema milenar. 
Disponível em: <http://www.faimi.edu.br/revistajuridica/downloads/numero7/mistanasia.pdf>. Acesso em: 27 
out. 2014. 
218 GOLDIM, José Roberto. Eutanásia. Disponível em: <http://www.bioetica.ufrgs.br/eutanasi.htm>. Acesso 
em: 27 out. 2014.  
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fato. Ao pleitear a função de dirigir o Estado, a equipe que o faz assume a 
realidade como ela é e herda as benesses e as mazelas. Qualquer 
entendimento diferente é puro casuísmo e assunção de incompetência. Sem 
relegar Segurança Pública e Educação, me cabe opinar sobre a Saúde. As 
Entidades Médicas representadas pelo Conselho Superior das Entidades 
Médicas – COSEMESC – têm reiteradamente denunciado as carências de 
recursos humanos nos hospitais da rede pública em Santa Catarina, seja por 
meio das cartas de “apelo ao governador” publicadas ativamente na 
imprensa, seja através dos “Boletins do COSEMESC” veiculados pelos sites 
das Entidades Médicas. A atual greve dos servidores é um direito constituído 
do trabalhador e expõe o desmantelamento das estruturas públicas da saúde. 
Não defendemos a desassistência e enaltecemos os que se desdobram 
enfrentando a precariedade e atendendo os doentes, mas penalizar 
primariamente o servidor público pelos prejuízos de uma greve tão 
indesejada é BATER NO MAIS FRACO. Nós médicos apoiamos o direito 
de greve dos funcionários da saúde DESDE QUE RESPEITADO O DEVER 
DE MANTER OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 
Clamamos aos funcionários em greve que RESPEITEM essa indispensável 
pauta pra que não percam o apoio dos profissionais médicos, da sociedade e 
da imprensa. 
Finalizando, se MISTANÁSIA pode ser definida como a morte miserável 
dos excluídos e, se como cidadãos não pactuamos com o processo de 
“reificação“ (transformação em coisa) e “nadificação” do indivíduo, 
combatemos explicitamente a impunidade e concordamos que a 
responsabilidade do Estado (na figura de seus representantes eleitos) 
transcende a linha do tempo, só temos uma retórica coerente: cobrar do 
poder público constituído a responsabilidade pela desassistência e pelas 
mortes de nossos irmãos catarinenses abandonados na doença219". 

 

Nos exemplos e nos conceitos acima estão envolvidos os abandonados pelas doenças, 

pelo tempo, pela impunidade e pela nadificação do indivíduo. As autoridades ao longo da 

história da humanidade e dos atendimentos de urgência e emergência dos médicos se 

transformam em desassistência, ocasionando a mistanásia, instituto pobre e miserável do 

mundo jurídico. 

 

5.3.3 Da Responsabilidade Criminal Do Médico 

 

Infelizmente, nos últimos tempos tem se verificado um grande número de 

demandas judiciais, decorrente da relação médico e paciente. Hildegard Taggesell Giostri 

analisa o pequeno histórico sobre a responsabilidade do médico como um todo: 

 
O Código de HAMMURABI (1686-1750 a.C.) já previa penas para 
médicos ou cirurgiões que cometessem lesões corporais ou matassem um 

                                            
219 PEREIRA, Moacir. Greve e a nota da ACM: "Mistanasia- a morte miserável". Disponível em: 
<http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2012/11/26/greve-e-a-nota-da-acm-mistanasia-a-morte-
miseravel/?topo=77,1,1>. Acesso em: 27 out. 2014.  
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homem livre ou um escravo. Dedica nove artigos à atividade médica e às 
obrigações dela decorrentes Bastante severas, as normas instituídas pelo 
referido código previam que se o médico não tivesse sucesso em sua 
intervenção cirúrgica e o paciente viesse a morrer ou ficar cego e esse 
paciente fosse um awilum, seria aplicado contra o órgão considerado 
culpado - a mão do médico -, a pena de Talião. Era, sem dúvida, uma 
maneira drástica de evitar outras intervenções desastrosas daquele 
médico.Pelo trabalho dos arqueólogos e historiadores sabe-se, hoje, que o 
código de HAMMURABI não é a mais antiga codificação de que se tem 
notícia; bem assim, que ele porta não apenas sentenças concretas ditadas 
por aquele rei, mas, também, formulações legais recebidas por tradição 
de outros ordenamentos que lhe precederam.  O Corpo de Leis do rei 
URUKAGINA de Lagos, no terceiro milênio da era pré-cristã; a coleção 
de Leis do rei UR-NAMU (2111-2084 a.C.), que no seu artigo 625, 
referia-se à responsabilidade médica; o código de LIPSIT ISTHAR de 
Isin (1934-1924 a.C.) e, por último, as Leis de Eshnumma, do rei 
DADUSHA (1875-1787 a.C.), são ricos exemplos que precederam a 
codificação de HAMMURABI e, com certeza, lhe serviram de base 
compilatória para posterior desenvolvimento. Quanto ao Egito, informa 
PANASCO, lá os médicos gozavam de alta posição social, porque se 
confundiam as suas funções com as de sacerdote mas, ainda assim, 
deviam nortear-se por regras básicas constantes de um livro. Respeitadas 
as regras, mesmo que o paciente viesse a falecer, não sofreriam punição, 
o que não ocorria em caso da não observância àquelas. Em Roma, nos 
tempos mais primitivos, era comum que médicos fossem escravos ou 
libertos e suas funções tinham um caráter servil, já que todas as grandes 
famílias possuíam um médico dentre o numeroso quadro de servidores, 
da mesma maneira como dispunham de um poeta, de um gramático ou de 
um músico. Foi por intermédio da Lei das XII Tábuas, adotada em Roma 
por volta do ano 452 a.C. (Tábua VII - Dos Delitos) que alguns princípios 
gerais de responsabilidade foram introduzidos e, mais tarde, no império 
de Augusto (27 a.C.) a profissão médica começou a ser vista de uma 
maneira diferente, alcançando já algum prestígio, consoante informação 
de Hélio GOMES. Admitia-se, então, ser a relação médico-paciente uma 
forma de arrendamento de serviços, um contrato consensual. Quando, 
posteriormente, surgiu a Lei Aquília, vieram com ela os primeiros 
rudimentos da responsabilidade médica, prevendo a pena de morte ou a 
deportação do médico culpado pelo cometimento de um erro profissional.  
É interessante notar que são coetâneas as admoestações de PLÍNIO, no 
sentido de reclamar de impunidades médicas, tendo em vista a 
dificuldade da tipificação legal de uma falta.   Da Idade Média, o 
documento mais antigo de que se tem notícia data do séc. XIII e consta 
de uma sentença do Júri dos Burgueses de Jerusalém, a qual declarava 
que um determinado médico devia uma indenização pela morte de um 
doente. Em termos de legislação, conforme comenta GOMES, são 
também dessa época dados que revelam que o médico era solicitado a ter 
uma participação mais direta em matéria jurídica. Assim, a lei sálica, a lei 
germânica e as Capitulares de Carlos Magno contêm itens onde constam 
detalhes anatômicos de ferimentos, sendo a reparação devida às vítimas 
analisada conforme o local e a gravidade daqueles.Com base nas 
informações que a História oferece, convém recordar que a medicina, 
inicialmente, era exercida por sacerdotes, feiticeiros, escravos, 
curandeiros, magos e, mais tarde, por barbeiros, sendo que dentre eles, 
como é fácil concluir, muito poucos possuíam reais conhecimentos sobre 
a matéria ou estavam realmente habilitados a exercer tal profissão. Foi 
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somente em 1335, por edito do rei de França, JEAN I, que o exercício da 
medicina restringiu-se aos diplomados em Universidades220. 

  

Grande discussão sobre a responsabilização do agente de saúde quanto ao seu 

atendimento e possíveis equívocos que causam danos irreversíveis levando em alguns 

casos a morte prematura do paciente. Diante dos casos de aparente punição e reparação 

médica, os Tribunais de Justiça bem como as Cortes Superiores vêm se posicionando 

sobre o tema da seguinte forma: 

 
HABEAS CORPUS . INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENA. HOMICÍDIO 
CULPOSO. ART. 121, § 3.º E 4.º, DO CÓDIGO PENAL. 
NEGLIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA 
PROFISSÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS 
DENEGADO. 1. O homicídio culposo se caracteriza com a imprudência, 
negligência ou imperícia do agente, modalidades da culpa que não se 
confundem com a inobservância de regra técnica da profissão, que é 
causa especial de aumento de pena que se situa no campo da 
culpabilidade, por conta do grau de reprovabilidade da conduta 
concretamente praticada. 2. Não há bis in idem pelo aumento 
implementado com base no § 4.º do art. 121 do Código Penal, em razão 
de constatar-se circunstâncias distintas, uma para configurar a majorante, 
outra para o reconhecimento do próprio tipo culposo. 3. No caso, as 
instâncias ordinárias ressaltaram que o Paciente agiu com negligência, 
pois não notou os evidentes sintomas de meningite que a vítima 
apresentava e inobservou a regra técnica da profissão de médico, porque 
deixou de realizar o exame indicado quando há probabilidade de infecção 
e ministrar tratamento específico a base de antibióticos. 4. Precedentes 
desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 5. Ordem de habeas 
corpus denegada221. 

 

O Código Penal brasileiro, no artigo 13, ao resolver a questão do nexo de 

causalidade, adotou a teoria da conditio sine qua non ou da equivalência dos antecedentes 

causais. Dispõe a segunda parte do referido artigo que é considerada causa a ação ou 

omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

Dessa forma, o diploma penal atribuiu relevância causal a todos os antecedentes do 

resultado, considerando que nenhum elemento, de que depende a sua produção, pode ser 

excluído da linha de desdobramento causal. 

Segundo ensina Damásio de Jesus: 

 

                                            
220 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Erro médico à luz da jurisprudência comentada. 1 ed. Curitiba: Juruá, 
2002, p.29  
221 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Habeas Corpus nº 231.241 - SP (2012/0011033-4 
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[...] causa é toda condição do resultado e todos os elementos antecedentes 
têm o mesmo valor. Não há diferença entra causa e condição, entre causa 
e concausa, entre causa e ocasião. Com dizia Von Buri, não é possível 
Hildegard Taggesell Giostri distinguir entre condições essenciais e não 
essenciais ao resultado, sendo causa do mesmo todas as forças que 
cooperam para a sua produção, quaisquer que sejam. Para saber se uma 
ação é causa do resultado, basta, mentalmente, excluí-la da série causal. 
Se com sua exclusão o resultado teria deixado de ocorrer, é causa. É o 
denominado procedimento hipotético de eliminação de Thyrén, segundo 
o qual a mente humana julga que um fenômeno é condição de outro, toda 
vez que, suprimindo-o mentalmente, resulta impossível conceber o 
segundo fenômeno222. 

 

Percebe-se que, para a isenção da responsabilização, o profissional terá que ser 

cauteloso, pois a culpa se fundamenta na inobservância do dever objetivo de cuidado, 

causando um resultado não pretendido, mas previsível diante das circunstâncias do caso. 

Nota-se que dois são os pilares da culpa: a inobservância do dever de cuidado e a 

previsibilidade do resultado, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta e o 

resultado.  

Nesta linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já decidiu: 

 
APELAÇÕES CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO 
MÉDICO.ARTIGO 121, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO 
PENAL.ABSOLVIÇÃO, COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 386, 
INCISO VII, DO DIPLOMA PROCESSUAL PENAL. 
INSURGÊNCIA.PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MÉDICO 
CIRURGIÃO.PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA. PERFURAÇÃO 
DO INTESTINO DELGADO DA PACIENTE. NÃO 
CONSTATAÇÃO.PÓS-OPERATÓRIO. QUEIXAS DE FORTES 
DORES ABDOMINAIS, ASSOCIADAS A VÔMITOS E 
CONSTIPAÇÃO INTESTINAL. FALTA DE INVESTIGAÇÃO 
QUANTO À POSSIBILIDADE DOS SINTOMAS SEREM 
DECORRENTES DE OUTRA PATOLOGIA. CONCESSÃO DE ALTA 
HOSPITALAR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER OBJETIVO DE 
CUIDADO. EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE ABDÔMEN 
AGUDO QUE CULMINOU NA MORTE DA VÍTIMA. NEXO DE 
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ACUSADO E O EVENTO 
FATÍDICO. COMPROVAÇÃO DA CULPA E DA INOBSERVÂNCIA 
DE REGRA TÉCNICA ESPECÍFICA DA PROFISSÃO. 
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. MÉDICO PLANTONISTA. 
IMPUTAÇÃO DE ATENDIMENTO NEGLIGENTE E EM 
DESACORDO COM NORMA TÉCNICA. CULPA NÃO 
EVIDENCIADA.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA RESPALDAR 
UM DECRETO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN 
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO 

                                            
222 JESUS, Damásio Evangelista. Direito Penal: Parte Geral, 23. ed., São Paulo: Saraiva,  2002, p. 215-216. 
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ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO E APELO 
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO223. 

 

Júlio Fabbrini Mirabete defende que "[...] deve existir sempre o nexo causal para a 

atribuição de uma conduta típica ao agente. Não havendo nexo causal, não há que se 

cogitar de responsabilidade penal"224. 

No mesmo sentido: 

 
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. NEGLIGÊNCIA 
MÉDICA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PLEITEADA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO CRIME DE 
HOMICÍDO CULPOSO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO 
RESPONSABILIZAM A APELADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE 
CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO MÉDICO ADOTADO 
PELA APELADA E A CAUSA MORTIS DA VÍTIMA. CONDUTA 
CULPOSA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE APLICAÇÃO DA MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU DE 
JURISDIÇÃO. EXEGESE DA SÚMULA 453 DO STF. ABSOLVIÇÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "não se aplica 
à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo 
Penal, o qual possibilita dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em 
virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou 
implicitamente, na denúncia ou queixa" (Súmula 453 do Supremo 
Tribunal Federal). APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA225. 

 

Fica evidente que em casos de negligência, imprudência ou imperícia médica, os 

tribunais, ao analisarem as condutas e o nexo causal, verificando a existência de dolo ou 

culpa, os tribunais vêm condenando de forma clara os maus profissionais. 

  Sobre o tema, no caso de crimes culposos, é necessário se comprovar o nexo de 

causalidade entre a conduta e o resultado, como já decidiu a jurisprudência, determinando 

que este aspecto "[...] é reprovável pela desatenção do agente ao dever de cuidado para 

evitar o previsível, se o resultado estava fora da relação de causalidade, também estava 

fora da previsibilidade"226. 

Neste sentido: 

 

                                            
223 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, 1ª Câmara Criminal. AC - 1315771-4, Imbituva 
-  Rel.: Naor R. de Macedo Neto - Unânime -  - J. 21.05.2015. 
224 MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1991, p. 108. 
225 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, 1ª Câmara Criminal. AC - 1273782-5, 
Engenheiro Beltrão -  Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime -  - J. 26.02.2015. 
226 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RTJ 111/619. 
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ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO CULPOSO POR ERRO MÉDICO. NÃO 
COMPROVADA SUFICIENTEMENTE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE 
CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO 
MÉDICO, E O ÓBITO DA VÍTIMA, INVIÁVEL A CONDENAÇÃO. 
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL 
DESPROVIDO. - (TJ-SC, Relator: Genésio Nolli, Data de Julgamento: 
03/06/1997, Primeira Câmara Criminal) ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO 
CULPOSO POR ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVADA 
SUFICIENTEMENTE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE 
ENTRE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO MÉDICO E O ÓBITO 
DO PACIENTE, INVIÁVEL SE TORNA A CONDENAÇÃO - 
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL 
DESPROVIDO. Incabe a condenação do médico por homicídio culposo, 
se na sua conduta não houver nenhuma das modalidades de culpa. "A 
acusação por homicídio culposo, grave por si só, é mais grave ainda 
quando dirigida a um médico. Daí a razão jurídica e lógica de exigir a 
prova cabal, plena, segura, certa, da existência da culpa na causalidade do 
evento, no sentido material e psicológico (RT 589/355)" (Ap. Crim. 
30.130, de São José, rel. Des. Souza Varella, 24.6.94). - (TJ-SC - APR: 
68622 SC 1998.006862-2, Relator: José Roberge, Data de Julgamento: 
18/08/1998, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação 
Criminal n. 98.006862-2, de Chapecó.)227. 

 

Por outro lado, fica claro que nenhum médico pode assegurar que vai curar o 

doente ou evitar sua morte. Ademais, a obrigação assumida pelo profissional é de meio, 

podendo esperar do profissional empenho em seu atendimento, bem como uma prestação 

de serviço de qualidade. 

 

5.3.4 A Responsabilidade Civil e o Código de Defesa do Consumidor no Desvio de 

Finalidade do Médico Para Com o Paciente 

 

Como dito anteriormente em vários tópicos do presente trabalho, o paciente de um 

hospital é um consumidor. O termo consumidor, a princípio, pode parecer simples, com a 

ideia de um indivíduo, como pessoa física, que consegue realizar suas atividades, mas que 

acaba consumindo. Todavia, o termo possui uma abrangência muito maior que a 

delimitada nas relações de consumo. O artigo 2º da Lei n° 8.078 de 1990, Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), assim determina o que vem a ser um consumidor: 

 
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se 

                                            
227 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. APR: 68622 SC 1998.006862-2, Relator: José 
Roberge, Data de Julgamento: 18/08/1998, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação 
Criminal n. 98.006862-2, de Chapecó. 
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a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que 
haja intervindo nas relações de consumo228. 

 

Nota-se que o texto da lei presume não só a semelhança entre pessoas físicas e 

jurídicas, mas também as relações que envolvem este tipo nos dois pólos da relação. Outro 

ponto respeitável é que não exige a diferenciação entre pessoa física ou jurídica para ser 

uma relação de consumo.  

O adquirente deve ser o destinatário final do produto ou serviço, definido por 

Marques como aquele que “[...] retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente 

utilizá-lo (Endverbraucher), aquele que coloca um fim na cadeia de produção e não aquele 

que utiliza o bem para continuar a produzir ou na cadeia de serviço”229. 

Sobre a destinação final, Filomeno assim nos doutrina: 

 
Vê-se, por conseguinte, que o traço fundamental para se estabelecer se 
uma relação jurídica é ou não é de consumo é analisar se a aquisição ou 
utilização de produto ou de serviço se dá como destinação final. Ou seja, 
e para ficar bem claro: se o produto ou serviço atende a uma necessidade 
efetiva ou imposta a uma pessoa jurídica e não são utilizados como 
insumos, componentes, ou valor agregado a outros produtos ou serviços, 
então será ela, também consumidora tal qual uma pessoa física230. 

 

Porém, não se pode deixar de fazer referência à possibilidade de que o produto 

adquirido sirva como um intermediário do ciclo de produção e, nesse sentido, Rizatto 

Nunes esclarece que: “[...] não será considerado consumidor. Assim, por exemplo, se uma 

pessoa – física ou jurídica – adquire calças para revendê-las, a relação jurídica dessa 

transação não estará sob a égide da Lei nº 8.078/90”231. 

Outro ponto a se ressaltar é o da figura do consumidor equiparado, disposto no 

parágrafo único do artigo 2º do CDC. Dessa forma, ainda que tenham intervindo 

indiretamente na relação de consumo e mesmo que não tenham adquirido o produto, essas 

pessoas têm seus direitos protegidos. 

Sobre o consumidor equiparado, Marques assim dispõe: 

 

                                            
228 BRASIL. Lei n° 8.078 de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. 
Acesso em: 04 ago. 2014. 
229MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código 
de defesa do consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.83.  
230 FILOMENO, Jose Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. São Paulo, Atlas, 2007.  p. 26.  
231 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 73. 
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O ponto de partida desta extensão do campo de aplicação do CDC é a 
observação de que muitas pessoas, mesmo não sendo consumidores 
strictu sensu, podem ser atingidas ou prejudicadas pelas atividades dos 
fornecedores no mercado. [...] Mesmo não preenchendo as características 
de um consumidor strictu sensu, a posição preponderante 
(machtposision) do fornecedor e a posição de vulnerabilidade destas 
pessoas sensibilizaram o legislador e, agora, os aplicadores da lei. [...] O 
parágrafo único do art. 2° do CDC é das normas de extensão a mais geral, 
equiparando a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Assim, 
apesar de não se caracterizar como consumidor strictu sensu, a criança, 
filha do adquirente, que ingere produto defeituoso e vem a adoecer por 
fato do produto, é consumidor-equiparado e se beneficia de todas as 
normas protetivas do CDC232. 

 

Por fim, pode-se dizer que o direito consumerista tem obrigação de abranger todas 

as relações de consumo, o que fez com que o termo “consumidor” fosse alargado para 

melhor ser adequado a este ramo. Ainda, é imperativo lembrar que a lei abriga apenas 

àqueles que se descobrem em circunstância desvantajosa perante o fabricante ou 

fornecedor de serviços. 

A tutela legal do consumidor foi proposta nos direitos e garantias fundamentais, no 

rol artigo 5º, inserido nos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição da 

Federal, já proposto nesta dissertação que todos são iguais perante à lei. 

Na postura infraconstitucional, a proteção legal do consumidor surgiu na década de 

90. Ainda que tardiamente, operou-se devido à necessidade de se proteger o consumidor 

das investidas do comércio, dos negócios escusos da emergência do Brasil e seu 

crescimento desenfreado e obscuro. Assim, o CDC foi aprovado pela Lei nº 8.078 em 

1990, entrando em vigor em março de 1991.  

Antes disso, as relações de consumo eram conduzidas pelo Código Civil de 1916 

que, por sua vez, possuía pressupostos do axioma liberal, que passaram a existir frente ao 

princípio da chamada autonomia da vontade, a liberdade de contratar e fixas cláusulas, o 

pacta sunt servanda, dentre outros. Com isso, o consumidor, sendo a parte mais fraca na 

relação consumerista, não recebia evidente e cabal proteção.  

Assim, a necessidade passou a ser um problema social, que movimentou diversas 

vezes o CDC, como o próprio nome indica. A relação do consumidor com as empresas 

passou a ser vigiada, devido aos abusos constantes da parte forte em relação à parte fraca, 

tais como: preços exorbitantes, má qualidade de produtos, desvio, demora na entrega dos 

                                            
232 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código 
de defesa do consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.87. 
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serviços contratados, produtos estragados, dentre outras avarias que podem acontecer na 

relação comercial. 

Envolvem-se nestas necessidades a razão constitucional e infraconstitucional que 

determinam que a democracia, na relação comercial, deve ser obedecida e frutificada. 

Além disso, para Henrique Lima a relação da responsabilidade civil com o consumidor 

agita o ordenamento jurídico em suas teorias e vigências sem esquecer a “teoria de culpa”. 

Henrique Lima aduz que: 

 
No ordenamento jurídico brasileiro, no tocante à responsabilidade civil, 
vigora a regra geral de que o elemento "culpa" é imprescindível para a 
configuração do dever de indenizar. Em outras palavras, adotou-se a 
Teoria da Culpa ou, ainda, a Responsabilidade Civil Subjetiva, prevista 
no artigo 186 do Código Civil. Na opinião dos autores do anteprojeto do 
Código de Defesa do Consumidor: "a moral convencional quer 
salvaguardar a liberdade de agir dos homens e só responsabilizá-los 
quando se configurar uma conduta culpável" . Como decorrência dessa 
opção pela Teoria da Culpa, havendo uma ação, ou uma omissão, ilícita 
com um dano conseqüente, há necessidade de se investigar se o causador 
agiu com negligência (falta de diligência, descuido, desleixo), 
imprudência (inobservância das medidas de segurança ou precaução) ou 
imperícia (falta de conhecimentos práticos, inexperiência, inabilidade), 
que são espécies do gênero "culpa". Entretanto, quem já se envolveu em 
situações relacionadas à responsabilidade civil, normalmente ação de 
reparação de danos sabe a dificuldade que é comprovar a culpa do 
causador do dano233.  

 

Para Lima, o obstáculo danoso pode ocorrer tanto nos casos em que a imprudência, 

imperícia ou negligência é certa e evidente, mas há dificuldade em apresentar a prova 

disso, como também nas hipóteses em que a culpa não é tão facilmente verificada ou não 

está claramente configurada. Lima afirma que, nessas situações, a prova é ainda mais 

difícil de ser apresentada em juízo234.  

A prova do prejuízo caberá ao consumidor, além das espécies de defeitos que o 

prejudicaram, como se observa: 

 
[...] ocorrendo o evento danoso, caberá ao consumidor prová-lo (isto é, 
demonstrar o prejuízo) juntamente com o defeito do produto ou serviço e 
o nexo de causalidade que os liga. A doutrina costuma indicar três 

                                            
233 LIMA, Henrique. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/a-responsabilidade-civil-no-codigo-de-defesa-do-
consumidor/34172/#ixzz1znRLv89A>. Acesso em: 29 jun. 2012. 
234 LIMA, Henrique. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/a-responsabilidade-civil-no-codigo-de-defesa-do-
consumidor/34172/#ixzz1znRLv89A>. Acesso em: 29 jun. 2012. 
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espécies de defeitos: de concepção, de produção e de informação. É 
certo, por outro lado, que não se trata de uma responsabilidade absoluta, 
pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12 e 14, 
prevê hipóteses de excludentes da obrigação de reparar. No caso dos 
produtos (art. 12), se o fornecedor provar que não foi ele quem colocou o 
produto no mercado (v.g. furtados, falsificados etc), estará eximido de 
indenizar. De igual maneira, se provar a inexistência de defeito, seja no 
produto ou no serviço, também estará livre de qualquer 
responsabilização. Nessas hipóteses poderá o juiz decretar a inversão do 
ônus da prova. Por fim, no caso de o fornecedor provar que o dano 
ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, também estará 
desobrigado a pagar qualquer indenização, porque se rompe o nexo de 
causalidade entre o dano e o defeito do produto. Quando se trata de culpa 
concorrente, isto é, em que fornecedor e consumidor contribuíram para a 
ocorrência do sinistro, a doutrina divide-se entre aqueles que entendem 
que deve haver divisão proporcional dos prejuízos (Alberto do Amaral 
Júnior) e os que sustentam a responsabilidade integral do fornecedor 
(Luiz Antônio Rizzatto Nunes). Além dessas hipóteses expressamente 
previstas no Código de Defesa do Consumidor, a doutrina ainda indica 
outras situações capazes de afastar a responsabilidade: caso fortuito ou 
força maior, riscos de desenvolvimento e exercício regular de direito . 
Entretanto, em linhas gerais, são essas as características da 
responsabilidade civil dos fornecedores dentro do microssistema do 
Código de Defesa do Consumidor, que, como se percebe, foge da regra 
geral da Teoria da Culpa, para adotar a Teoria do Risco em que os 
fornecedores de produtos e/ou serviços são obrigados a indenizar os 
danos causados aos consumidores independentemente da demonstração 
de culpa235. 

 

Fato é que a responsabilidade subjetiva ou objetiva, pronunciada por doutrinadores 

como Maria Helena Diniz, Silvio de Salvo Venosa, Pablo Stolze, dentre outros, deve ser 

analisada no caso concreto, que se adeque ao ordenamento jurídico, ao CDC, ao Código 

Civil e outros diplomas legais, para que a cobrança legal do dano e a responsabilidade 

civil se cumpra.  

Um tema recorrente na aplicação do direito do consumidor, a quem é oferecido 

produtos e serviços, é o desvio da finalidade do que se quer atingir. Para Diniz, é um "[...] 

objetivo diferente do ato constitutivo para prejudicar alguém; mau uso da finalidade 

social”236. A litigância de má fé se tornou companheira da indústria do dano moral. Ter 

interesses escusos na transação, o que se postula frente ao princípio da litigância de má fé, 

desvio de finalidade da ação interessada.  

                                            
235 LIMA, Henrique. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/a-responsabilidade-civil-no-codigo-de-defesa-do-
consumidor/34172/#ixzz1znRLv89A>. Acesso em: 29 jun. 2012. 
236DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral do Direito. 24ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 292. 
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Corroborando os dizeres de Maria Helena Diniz e de acordo o entendimento deste 

trabalho, no caso do direito do consumidor, a expressão desvio de finalidade já é bem 

conhecida no direito civil, herdada do direito francês, e pode expressar quando ambas as 

partes agem em prol de interesse diverso do interesse comercial e empresarial. Pode-se 

afirmar que tanto quem vende quanto quem compra podem ter interesses escusos na 

transação.  

A violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade na composição e a 

aplicação do direito concernente sempre ocorre nestes casos, o que será explicado mais 

adiante.  

Para Eduardo Antonio Amorim, ao estabelecer os objetivos da Política Nacional de 

Consumo (artigo 4º do CDC), o legislador brasileiro visou atender as necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 

das relações consumeristas237. 

Segundo o mesmo autor, dúvidas não pairam de que o referido programa assegura 

a dignidade da pessoa humana nas relações de consumo, de sorte que, não obstante a 

proteção constitucional, o legislador ordinário buscou expurgar qualquer situação 

incompatível com o respeito à dignidade238. 

Nesse cenário, o CDC elenca diversos princípios e normas que incidem em amplo 

leque de situações, de modo a potencializar a proteção e a defesa do consumidor, 

abrangendo, inclusive, a hipótese do superendividamento. No entanto, pode-se indagar se 

tal elenco de situações serve para o consumidor litigar de má-fé. São respostas que 

teremos a seguir239. 

Com interesse investigativo, a fundamentação de alguns argumentos podem ser 

obtidos pelas decisões de Tribunais que condenam o consumidor à litigância de má-fé 

como, por exemplo, parte deste acórdão se encontra na citação a seguir: 

 

                                            
237 MORIM, Eduardo Antonio Andrade. O superendividamento do consumidor. In: Jus Navigandi, 
Teresina, ano 15, n. 2658, 11 out. 2010 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/17597>. Acesso em: 12 
jul. 2015.  
238 MORIM, Eduardo Antonio Andrade. O superendividamento do consumidor. In: Jus Navigandi, 
Teresina, ano 15, n. 2658, 11 out. 2010 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/17597>. Acesso em: 12 
jul. 2015.  
239 MORIM, Eduardo Antonio Andrade. O superendividamento do consumidor. In: Jus Navigandi, 
Teresina, ano 15, n. 2658, 11 out. 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/17597>. Acesso em: 12 
jul. 2015. 
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Assim, em que pese as alegações doutrinárias do recorrente bem como as 
jurisprudências por ele colacionadas, tenho que aqui a solução da questão 
encontra guarida não somente nas normas do Código de Defesa do 
Consumidor, legislação avançada e que aqui me parece ter sido 
desvirtuada em seus princípios pelo demandante, mas sim na questão da 
eticidade e boa-fé que deve permear todas as relações jurídicas já que 
referido paradigma, além de estar positivado no CDC, também foi erigido 
no novo Código Civil e é um princípio maior que deve ser aplicado ao 
caso em exame.  
O novo Código Civil, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2003 
além de dispor de elementos para o controle da lesão e abusividades 
ocorridas nos contratos trouxe princípios que vêm desenvolvidos sobre 
quatro diretrizes básicas. Entre elas temos a eticidade que visa o 
afastamento do individualismo que vigorava no Código Civil anterior 
que, por sua vez, vinha do Código Napoleônico. Além disso, também 
trouxe para o nosso sistema jurídico os valores éticos baseados no 
conceito “fato-valor-norma”, desenvolvido pelo jurista Miguel Reale. 
Ainda, dentro desses princípios, temos a boa-fé que foi positivada no 
novo Código. Entre outros artigos do Código, que versam sobre a boa-fé, 
temos o artigo 113, verbis: 
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-
fé e os usos do lugar de sua celebração.”240 

 

Atualmente, devido aos “efeitos colaterais” dos processos cíveis, o desafio se 

resumiu a aplicar rigorosamente o princípio do devido processo legal descrito na CF de 

1988 e no CDC. Com isso, as ações cíveis têm seus valores de indenização diminuídos, os 

juízes são rigorosos e já não surgem muitas concentrações intransigentes. 

Os tribunais ainda permanecem atropelados de litígios, desvirtuando, inclusive, o 

próprio Estado a empregar escolhas de acordos duvidosos e infrutíferos, de procurar a 

conciliação a todo custo, sem educar, punir e aliciar a quem comete abusos de toda 

natureza para o ganho do dano moral. 

Para este trabalho, entende-se que os princípios do direito são os principais 

balanços para o equilíbrio das relações consumeristas. Segundo Rogério Gimenez, os 

princípios do direito que incidem nas relações consumeristas são: 

  
Princípio da boa-fé – aquele que proíbe conteúdo desleal de cláusula nos 
contratos sobre relações de consumo, impondo a nulidade do mesmo. 
Princípio da correção do desvio publicitário – é o que impõe a 
contrapropaganda. 

                                            
240 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Apelação Cível Nº 70011573078. Décima Sexta 
Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre. Disponível 
em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/jurisprudencia/juris_oferta_publicidade/Apela
%C3%A7%C3%A3o70011573078-RS_0.htm>. Acesso em: 12 jul. 2015. 
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Princípio da harmonização das relações de consumo – aquele que visa 
proteger o consumidor, evitando a ruptura na harmonia das relações de 
consumo. 
Princípio da identificabilidade – impõe a identificação de anúncio ou 
publicidade. Essa publicidade não pode ser enganosa ou dissimulada, 
devendo indicar a marca, firma, o produto ou serviço, sem induzir a erro 
o consumidor. 
Princípio da identificação da mensagem publicitária – a propaganda 
deverá ser direta, para o consumidor de imediato identificá-la. 
Princípio da informação – o consumidor tem de receber informação 
clara, precisa e verdadeira, usando a boa-fé e lealdade. 
Princípio da lealdade – quando a concorrência legal dos fornecedores. 
Visa a proteção do consumidor ao exigir que haja lealdade na 
concorrência publicitária, ainda que comparativa. 
Princípio da não-abusividade da publicidade – reprime desvios 
prejudiciais ao consumidor, provocados por publicidade abusiva. 
Princípio da obrigatoriedade da informação – aquele que requer 
clareza e precisão na publicidade, ou seja, o anunciante terá obrigação de 
informar corretamente o consumidor sobre os produtos e serviços 
anunciados. 
Princípio da prevenção – é o que sustenta ser o direito básico do 
consumidor, a prevenção de prejuízos patrimonial e extrapatrimonial. 
Princípio da transparência – a atividade ou mensagem publicitárias 
devem assegurar ao consumidor informações claras, corretas e precisas. 
Princípio da veracidade – as informações ou mensagens ao consumidor 
devem ser verdadeiras, com dados corretos sobre os elementos do bem ou 
serviço. 
Princípio da vinculação contratual – o consumidor pode exigir do 
fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária ou 
estipulado contratualmente. 
Princípio da vulnerabilidade do consumidor – aquele que, ante a 
fraqueza do consumidor no mercado, requer que haja equilíbrio na 
relação contratual. 
Princípio do respeito pela defesa do consumidor – princípio que requer 
que no exercício da publicidade não se lese o consumidor. 
Princípio geral de transparência – requer não só a clareza nas 
informações dadas ao consumidor, mas também ao acesso pleno de 
informações sobre o produto ou serviço e sobre os futuros termos de um 
determinado negócio. 
Princípios da publicidade – são aqueles que regem a informação ou 
mensagem publicitária, evitando quaisquer danos ao consumidor dos 
produtos ou serviços anunciados, tais como: liberdade, o da legalidade, o 
da transparência, o da boa-fé, o da identificabilidade, o da vinculação 
contratual, o da obrigatoriedade da informação, o da veracidade, o da 
lealdade, o da responsabilidade objetiva, o da inversão do ônus da prova 
na publicidade e o da correção do desvio publicitário241. 

 

Alternativas para equilibrar as relações de consumo devem começar no ato da 

compra, pela oferta de bons produtos, de garantia afiançável. Quanto ao consumidor, este 

                                            
241 GIMENEZ,  Rogério. Princípios norteadores do código de defesa do consumidor. Disponível em: 
<http://www.itu.com.br/colunistas/artigo.asp?cod_conteudo=6880>. Acesso em: 25 nov. 2015. 
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também deve ter posturas honestas, ilibadas e corretas. Somente reclamar quando real for 

o seu direito ou quando realmente se sentir lesado nas suas relações de consumo.  

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a vítima ou o interessado 

teve um acesso maior em buscar uma justa reparação pelos danos sofridos, assim como 

ocorre com o fornecimento de produtos e serviços. 

Na hipótese deste estudo, depara-se diante de verdadeira cadeia de fornecimento de 

serviços médicos. Há clara colaboração entre hospital e médico, que fornecem serviços 

conjuntamente e de forma coordenada.  

Neste caso, médicos realizam determinadas cirurgias em hospitais que lhes 

propiciem maiores vantagens e estes estabelecimentos, por sua vez, têm interesse 

financeiro em internação e materiais, firmando contratos a fim de licenciar o uso do 

espaço hospitalar. 

Percebe-se que o serviço hospitalar não existiria sem a prestação dos serviços pelo 

médico e este último teria sua atuação extremamente limitada sem as facilidades 

oferecidas por um hospital, objetivando assim uma maior cooperação entre os hospitais e 

o corpo médico. 

O artigo 14 do CDC estabelece verdadeira regra de responsabilidade solidária entre 

os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços podendo responder tanto o médico 

quanto o hospital.  Vejamos: 

 
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° 
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias 
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado 
e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi 
fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de 
novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será 
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 
defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° 
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 
mediante a verificação de culpa242. 

 

Sobre este assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

 

                                            
242 BRASIL. Lei n° 8.078 de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. 
Acesso em: 04 ago. 2014. 
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CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO PARTICULAR. 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. HOSPITAL. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM . 1. Os hospitais não respondem objetivamente pela prestação 
de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem 
vínculo de emprego ou subordinação. Precedentes. 2. Embora o art. 14, § 
4º, do CDC afaste a responsabilidade objetiva dos médicos, não se exclui, 
uma vez comprovada a culpa desse profissional e configurada uma cadeia 
de fornecimento do serviço, a solidariedade do hospital imposta pelo 
caput do art. 14 do CDC. 3. A cadeia de fornecimento de serviços se 
caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de 
interdependência, como na hipótese dos autos, em que concorreram, para 
a realização adequada do serviço, o hospital, fornecendo centro cirúrgico, 
equipe técnica, medicamentos, hotelaria; e o médico, realizando o 
procedimento técnico principal, ambos auferindo lucros com o 
procedimento. 4. Há o dever de o hospital responder qualitativamente 
pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações por ele 
oferecidas. 5. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital 
não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de 
resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura 
quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de 
responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo 
Código de Defesa do Consumidor. 6. Admite-se a denunciação da lide na 
hipótese de defeito na prestação de serviço. Precedentes. 7. Recurso 
especial parcialmente provido243.  

 

Na mesma linha: 

 
CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE. CULPA. MÉDICOS. 
AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO. HOSPITAL. 
RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A 
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-
profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados por 
convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa dos 
prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Nesse sentido são as normas 
dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil de 1916 e, atualmente, as 
dos arts. 186 e 951 do novo Código Civil, bem com a súmula 341 - STF 
(É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do 
empregado ou preposto.) . 2 - Em razão disso, não se pode dar guarida à 
tese do acórdão de, arrimado nas provas colhidas, excluir, de modo 
expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo tempo, admitir a 
responsabilidade objetiva do hospital, para condená-lo a pagar 
indenização por morte de paciente. 3 - O art. 14 do CDC, conforme 
melhor doutrina, não conflita com essa conclusão, dado que a 
responsabilidade objetiva, nele prevista para o prestador de serviços, no 
presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e 
exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial 
propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do 
paciente (internação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares 

                                            
243 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial Nº 1.216.424 - MT (2010/0182549-7). 
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(enfermagem, exames, radiologia), etc e não aos serviços técnicos-
profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação 
subjetiva de preposição (culpa). 4 - Recurso especial conhecido e provido 
para julgar improcedente o pedido. (RECURSO ESPECIAL Nº 258.389 - 
SP (2000/0044523-1)244 

 

Portanto, comprovados os requisitos da responsabilização civil, por ação ou 

omissão que cause um dano, seja ele estético ou em casos mais graves que levem o 

paciente a óbito, e uma vez caracterizado o nexo de causalidade na prestação de serviço, 

bem como a culpa do médico, por negligência, imprudência ou imperícia, caberá 

indenização. 

                                            
244 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp: 258389 SP 2000/0044523-1, Relator: Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/06/2005,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 22.08.2005 
p. 275. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado tem o dever de assegurar efetivamente o direito à saúde a todos os 

cidadãos, como corolário da própria garantia do direito à vida. A Constituição Federal 

garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, assegurando, portanto, a sua proteção nas órbitas genérica e 

individual. 

A divisão de tarefas entre os entes governamentais e a organização do Sistema 

Único de Saúde não podem obstaculizar o direito do indivíduo à percepção de 

medicamentos e/ou tratamentos indispensáveis. 

O simples fato de um medicamento e/ou tratamento ser caro ou não estar incluído 

no protocolo do SUS não é justificativa para a sua não concessão. 

Todavia, também é razoável o estabelecimento de critérios e parâmetros, haja vista 

que todo o sistema (e a saúde de muitas outras pessoas) não pode ser colocado em risco 

em razão de medicamentos experimentais ou mesmo não autorizados pela Anvisa. 

Acertada é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 

No que tange ao tema  mistanásia, ficou evidente que o cidadão, por mais que 

queira, não tem necessidade de entender os motivos para falta de equipamentos nas redes 

públicas de saúde, nem ao menos a falta de médicos especialistas, pois se ao menos  20% 

(vinte) por cento dos tributos arrecadados pelo governo fossem atribuídos corretamente 

para construção de hospitais, equipamentos, reduziria a praticamente zero as mortes por 

descaso ou discriminação, pois qualquer entendimento diferente é puro casuísmo e 

assunção de incompetência. 

Ficou claro também que todo o ser humano na condição de paciente, ou não, deve 

ser respeitado quanto a sua decisão ao tratamento médico hospitalar, bem como deve ser 

atendido com a máxima dignidade, baseando-se no princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana. 

 A possibilidade de escolha não deve ser ferida com imposição de um tratamento 

não aprovado pelo paciente, que como previsto é um direito fundamental, positivados e 

protegidos pela Constituição Federal de 1988, não podendo de forma alguma ser violados.  

Não se pode esquecer que a vida é também direito fundamental, e que deve ser 

respeitada desde o momento da concepção, segundo disposto em Constituição, por todos e 

até mesmo pelo próprio titular de direitos. Como ficou esclarecido no presente trabalho, e 

sem ela não há como usufruir liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 
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Portanto, o paciente deve lutar pelos seus direitos em todas as formas a fim de que 

sinta-se protegido pelo Estado que tem o dever de zelar pelo bem estar de todos. 

Não se deve pactuar com a mistanásia, qual seja, a morte miserável, dos excluídos, 

mas fazer valer os direitos das pessoas, que estão descritos na Constituição Federal. 

Esta conjuntura comunica a confiança da verdadeira democracia. A equiparação brota 

no úbere das relações, na identidade que dirige todo o regime legislativo e na composição de 

um país, no seu estado de direito.  

Possível, portanto, são as considerações finais, sem olvidar as disposições constantes 

no artigo 5º. da nossa Lei Maior, a favor do princípio da dignidade humana, tanto no plano 

interno, quanto no plano internacional: o homem deve ser considerado fim em si mesmo. 

Consubstanciar, progredir e esperar das esferas jurídico-legislativas são palavras de 

ordem. A eficácia direta e indireta dos direitos fundamentais passou a ser um poder diretivo 

da tutela inibitória dos próprios direitos humanos. 

A responsabilidade com o próximo, com o irmão é próprio da intimidade de cada ser, 

mas também responsabilidade integral do Poder Público. Ações arregimentadas e positivas 

são o arcabouço do princípio da fraternidade. 

Os princípios da dignidade humana e da fraternidade impõem a realização de um 

estado de coisas. E nesse aparato nada é mais memorável do que o indivíduo na busca 

fraternal da sua coletividade, da sua massa, na delegação dos seus direitos. Todos os 

comportamentos necessários para a segurança social, de como será o país no futuro, passam e 

se permeiam esta principiologia constitucional. Ou seja, é a efetivação do estado de coisas 

sendo levado a efeitos nunca antes comemorados. E a busca da dignidade e de sua realização, 

deve ser alçada à prioridade dos acontecimentos que a história vislumbrará, seja do próprio 

Estado, seja nas relações particulares. 

Por fim, não se pode deixar que a mistanásia, este mal que aflige pessoas que tanto 

necessitam de um respaldo governamental, ocorra. Ademais, tem-se que tal prática é 

incompatível como o ordenamento jurídico brasileiro, por toda principiologia constitucional, 

pela inviolabilidade do direito à vida, e pela determinação do artigo 1º da CRFB em seu inciso 

III, que exige um Estado forte e apto a garantir a todos uma existência digna, para que pessoas 

tenham o mínimo de qualidade de vida e possam viver com dignidade. 
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