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NOTA DOS AUTORES

O presente trabalho busca tratar da repercussão da atividade 
médica no mundo jurídico, levantando discussões aprofundadas sobre 
temas de interesse do profissional da área médica, trazendo decisões 
dos Tribunais e posicionamentos doutrinários a respeito do Biodireito, 
da responsabilidade civil, penal, tributária, administrativa e a questão 
processual na relação médico-paciente.

Trata-se de um manual jurídico sobre a atividade dos médicos, 
considerando os desafios do dia a dia da classe e as consequências de 
suas atividades no âmbito do direito. A obra busca envolver, de maneira 
completa, o tema da responsabilidade jurídica dos médicos, revelando 
as implicações de seus atos, que podem provocar a ocorrência de três 
processos distintos, dois judiciais e um administrativo.

Assim, diante de um mesmo fato, poderá o médico responder por 
várias ações distintas nas áreas civil, criminal e administrativa, sendo 
que esta tramita perante os Conselhos de Medicina, tanto Regional 
como Federal. A obra demonstra a formação da responsabilidade do 
médico nessas áreas, além de trabalhar a questão tributária aplicada 
diretamente à atividade da Medicina. Trazendo as implicações jurídicas 
decorrentes do seu labor, o presente manual revela ao profissional 
como deverá se portar diante de situações que afrontam o direito, de 
forma a evitar respostas judiciais à sua conduta, bem como se defender 
perante o judiciário e os Conselhos de Medicina.

Além disso, são apresentadas questões inovadoras sobre o tema. 
Para tanto, foram levantadas questões práticas, com suas respectivas 
respostas jurídicas, muitas delas polêmicas e controversas, mas reais, 
que ocorrem diariamente, por todo o País, em clínicas, hospitais, 
postos de saúde e outras instituições de saúde. 



O presente trabalho é um instrumento de consulta tanto para 
o profissional do direito quanto para o profissional da Medicina. 
Por conta disso, esta ferramenta poderá ser utilizada por juízes, pro-
motores de justiça, procuradores, advogados, defensores públicos e 
demais juristas, que poderão se valer dela ao se depararem com causas 
sobre a responsabilidade, como um todo, na relação médico-paciente. 
Do mesmo modo, os médicos poderão se pautar pelas informações 
apresentadas, utilizando-as como parâmetro de suas condutas, espe-
cialmente em suas relações com os seus assistidos, conhecendo o que 
podem ou não fazer diante de suas atribuições diárias.

Questões atuais sobre inovações biotecnológicas, que envolvem 
e implicam, mesmo que indiretamente, a sociedade brasileira, são 
apresentadas e discutidas no presente livro. Outrossim, foram selecio-
nadas decisões de vários Tribunais de Justiça do País, que esclarecem 
a posição atual dos julgadores sobre temas bastante polêmicos.

Condutas médicas consideradas criminosas, tipificadas em virtude 
do avanço tecnológico no âmbito da comunidade científica, são ana-
lisadas e apontadas. Do mesmo modo, os crimes clássicos decorrentes 
das atividades dos médicos são estudados e revelados, assim como são 
apresentadas as decisões judiciais sobre o tema.

Diante da constante evolução tecnológica, o presente trabalho 
também aponta como o Direito teve de se modificar para proceder às 
inovações advindas do desenvolvimento da biotecnologia. Tais modi-
ficações incidem sobre a relação médico-paciente, bem como sobre a 
análise da responsabilidade nos âmbitos civil, constitucional e penal. 

O trabalho tem como pano de fundo a Bioética e o Biodireito, 
estabelecendo um elo com os princípios do Estado Democrático de 
Direito, pautando-se por uma análise constitucional dos dispositivos 
legais, o que atribui um caráter interdisciplinar ao texto. 

A obra traz não só uma ampla visão sobre questões de direito 
civil, direito penal, direito tributário, direito administrativo e direito 
constitucional que envolvem o médico no dia a dia do seu trabalho, 
mas também uma ideia acerca do que há de mais atual envolvendo 
a Medicina e o Direito.

Com base nas ocorrências trazidas a lume e cujo teor aponta 
para a relevância do tema selecionado, após criteriosa pesquisa e 
análise de casos na vasta jurisprudência introduzida, concluiu-se que 
este estudo se justifica por sua contribuição para o Direito e para a 
segurança jurídica dos profissionais de saúde.



Pela escrita simples, clara, direta e atual, este texto é garantia de 
conhecimento e segurança para realização de consultas por todos 
aqueles que se interessarem pelo tema, principalmente procuradores 
em defesa de seus clientes, juízes, médicos, estudantes de Medicina e 
estudantes de Direito. Ou seja, é um manual que foi construído para 
somar uma biblioteca e ser consultado tanto em um escritório de 
advocacia, quanto em um consultório médico.

Certamente, nossa tentativa foi de levantar o que há de mais 
novo sobre direitos dos médicos.
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