
ESTUDO DE CASO 

Realize análise dos casos a seguir. A entrega é individual e entregue no dia da atividade proposta 

pelo professor. 

CASO 01 

Genoveva era uma senhora de 60 anos de idade, costureira, casada com Paulo. Após sua demissão da empresa Corte 

Perfeito Ltda, enfrentando dificuldades de recolocar-se no mercado de trabalho, passou a apresentar quadro de 

profunda tristeza. Em algumas ocasiões específicas, tal qual o dia o trabalho, das costureiras ou outras datas e eventos 

que traziam lembranças dos períodos em que estava em atividade profissional chegava a apresentar comportamentos 

e ideias suicidas. Nessas ocasiões Paulo, preocupado, encaminhava Genoveva para o hospital público da cidade. Lá 

era medicada com fortes sedativos e conduzida posteriormente para sua residência. Com a elevação dessas 

ocorrências Paulo optou por procurar o profissional especializado Dr. Ariovaldo Ritalina da Silva. O referido especialista 

sugeriu a internação por algum tempo em centro psiquiátrico, sendo o mais recomendado da região o Hospital Vida 

Feliz. Mesmo atendendo pacientes pelo Sistema Único de Saúde – SUS, optou Paulo por pagar o tratamento da 

esposa em ala particular. A médica responsável por este setor era Maria Auxiliadora e, em diversas avaliações 

periódicas, não obstante às medicações e terapias, relatou o comportamento de desânimo geral, vontade de morrer, 

angústia e ansiedade de Genoveva. Na última semana Paulo recebeu ligação do hospital informando o falecimento de 

Genoveva por asfixia mecânica em seu próprio quarto no horário da tarde. Paulo deseja processar a antiga empresa 

em que Genoveva trabalhou, por entender ser aquela responsável pelo início do agravamento da saúde, todos os 

médicos e o Hospital. 

A) Na condição de advogado de Paulo indique a possibilidade ou não de ingresso da ação com seus respectivos 

fundamentos no Direito do Consumidor. 

B) Na condição de advogado dos dois médicos elabore fundamentação fática e jurídica para afastamento ou não 

da responsabilidade dos profissionais bem como as eventuais consequências. 

C) Na condição de advogado do hospital elabore fundamentação fática e jurídica para afastamento ou não da 

responsabilidade da empresa 

 

CAS0 02 

Valdir era casado, pai de duas filhas e, recebendo seguro-desemprego, estava procurando retorno ao mercado de 

trabalho. Não retornando à casa após uma entrevista de emprego a família começa a procurá-lo, descobrindo que ele 

havia falecido ao cair na linha de transporte metroviário explorado mediante concessão por empresa privada enquanto 

aguardava a chegada do trem. Foi aberto inquérito policial a fim de apurar as circunstâncias da morte e eventual 

ocorrência de homicídio doloso. Um amigo de longa data havia participado do mesmo processo seletivo e afirmou no 

inquérito que Valdir andava muito aborrecido nos últimos dias, chegando inclusive a fazer uso de medicamentos sem 

prescrição médica para dormir em razão de sua dificuldade de recolocação no mercado. Não foram encontradas 

testemunhas que presenciaram a queda durante a investigação e as câmeras de segurança estavam inoperantes no 

momento do acidente, razão pela qual não se chegou à autoria e materialidade do eventual crime. Com o 

encerramento da investigação criminal, a esposa Vanda opta por ingressar com ação em face da empresa de 

transporte público. 

A) Na condição de advogado de Vânia indique a possibilidade ou não de ingresso da ação com seus respectivos 

fundamentos no Direito do Consumidor. 

B) Na condição de advogado da empresa de transporte elabore fundamentação fática e jurídica para afastamento 

da responsabilidade bem como as eventuais consequências com base no Direito do Consumidor. 


