
         

SHIS QL 12, Conjunto 05, Casa 10, Lago Sul, Brasília, DF, CEP 71630-255 

www.domenicoadvogados.com.br - brasilia@domenicoadvogados.com.br - Tel. 55 (61) 3036.1111, Whatsapp (61) 8212-7700 
1/5     C:\Users\302.DAA\Downloads\direito do médico - Responsabilidade Civil.Final.AR.JD.doc  

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

por Jackson Domenico e Ana Ribeiro 

 

 

- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

A responsabilidade civil tem como objetivo a 

reparação do dano causado ao paciente que tenha levado a 

diminuição ou prejuízo do seu bem jurídico. 

 

No sistema jurídico brasileiro, quatro são os 

pressupostos da responsabilidade civil, os quais 

precisam ser demonstrados para que seja reconhecida a 

obrigação de reparar, são eles: a existência de uma ação 

ou omissão (a conduta), o dano, a culpa e o nexo causal. 

 

O artigo 1861 do Código Civil estabelece a regra da 

responsabilidade civil subjetiva. Assim sendo, a conduta 

do agente só passa a ser ilícita quando não honrado o 

seu compromisso e dever de cuidado efetivamente devido.  

 

Além dos elementos caracterizadores da 

responsabilidade, é necessário in casu a comprovação da 

culpa lato sensu, que pode ser tanto o dolo (intenção de 

causar o dano) quanto a culpa em sentido estrito, 

externada na forma da imprudência, da negligência ou da 

imperícia. 

 

Excepcionalmente, a lei estabelece a reparação 

independentemente da demonstração de culpa. Prevê o 

parágrafo único do art. 927 do CC, a responsabilidade 

civil objetiva, bastando a identificação da conduta, a 

verificação do dano e do nexo de causalidade. Esta 

responsabilidade aplica-se às atividades de risco e aos 

casos previstos em lei. 

 

 

- A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO E O CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Inicialmente, oportuno consignar que 

a responsabilidade civil do médico é subjetiva e está 

                                                           
1 CC – Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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prevista no parágrafo 4º do art. 14 do CDC2. Assim, 

caberá sempre ao profissional a atuação de forma 

diligente, valendo-se dos meios e técnicas adequadas 

para atingir o resultado almejado. 

 

Logo, somente será indenizado aquele que demonstrar 

que, em razão de um tratamento médico, veio a sofrer um 

dano, por culpa do profissional que, por exemplo, não 

observou o procedimento correto para a realização de uma 

cirurgia. Por este motivo, não é suficiente que o 

paciente simplesmente alegue o erro e o prejuízo. 

 

Em suma, para subsistir a alegação de erro médico e 

de responsabilidade civil deste profissional, eventuais 

prejuízos devem decorrer especialmente da identificação 

de possível imperícia, negligência ou imprudência. 

 

O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina 

elaborou o Manual de Ética e Disciplinar que tratou de 

forma clara sobre o tema “erro médico”, in verbis:  

 
1 - Erro médico é a falha do médico no exercício da 

profissão. É o mau resultado ou resultado adverso 

decorrente da ação ou da omissão do médico, por 

inobservância de conduta técnica, estando o profissional 

no pleno exercício de suas faculdades mentais. Excluem-se 

as limitações impostas pela própria natureza da doença, 

bem como as lesões produzidas deliberadamente pelo médico 

para tratar um mal maior. Observa-se que todos os casos de 

erro médico julgados nos Conselhos de Medicina ou na 

Justiça, em que o médico foi condenado, o foi por erro 

culposo. 

 

O erro médico pode ocorrer como manifestação de uma 

conduta culposa do médico, caracterizada pela imperícia, 

imprudência e negligência: 

 

a) Imperícia decorrente da falta de observação das normas 

técnicas, por despreparo prático ou por insuficiência de 

conhecimentos. Considerar um médico imperito é discutível, 

tratando-se de um profissional longamente treinado nas 

escolas médicas e nos programas de residência médica, com 

um mínimo de 6 a 8 até um máximo de 11 anos de estudos e 

prática, esta premissa, não sendo aceita, torna-se um 

agravante; 

 

                                                           
2 CDC – Art. 14. [...] § 4°. A responsabilidade pessoal dos profissionais 

liberais será apurada mediante a verificação de culpa. 
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b) Imprudência quando o médico assume riscos para o 

paciente sem respaldo científico para seu procedimento; 

 

c) Negligência, é a forma mais frequente de erro médico 

nos hospitais do governo, onde o doente é um matriculado 

na instituição e não um paciente do médico, e este 

negligencia os cuidados por falta de uma relação médico-

paciente-família estreita.3 

 

Ressalte-se que a responsabilidade civil do médico 

não recai do mero insucesso ou insatisfação com o 

tratamento, por isso necessário o zelo e o cuidado 

profissional. 

 

 

- DA OBRIGAÇÃO DO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. 

 

Inicialmente, oportuno se faz diferenciar os 

conceitos de obrigação de meio e de resultado para a 

explanação do tema. A Dra. Mariana Pretel, em um ensaio 

sobre o tema, esclareceu que, na obrigação de meio, o 

agente não tem obrigação com o resultado, mas empregará 

todos os meios para alcançá-lo. Já a obrigação de 

resultado, esta só será cumprida se ele for atingido4. 

 

A doutrina e a jurisprudência5 brasileiras entendem 

que a obrigação do médico é de meio, ou seja, o médico 

deve utilizar todo avanço da medicina e agir de forma 

diligente, utilizando de todas as precauções evitando 

qualquer dano previsível. Posto que, é o paciente que 

procura o médico e o contrata, sendo esta uma obrigação 

de meio, portanto o médico não pode ser responsabilizado 

se o paciente não alcançou a cura.  

                                                           
3 CRM, SC. Manual de Orientação Ética e Disciplinar. Volume 1. 2a. ed. 

rev. e atual. Florianópolis - Março, 2000. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/parte3d.htm> 
4 PRETEL, Mariana. Da responsabilidade civil do médico – a culpa e o dever 

de informação. Disponível em: 

<http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/da-

responsabilidade-civil-do-medico-2013-a-culpa-e.> Acesso em: 26.11.2015. 
5 STJ – CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. LAQUEADURA DE TROMPAS E POSTERIOR 

GRAVIDEZ. IMPROCEDÊNCIA. [...] A RELAÇÃO ENTRE MÉDICO E PACIENTE É 

CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. [...] 3. A relação entre médico e paciente 

é contratual e encerra, de modo geral, obrigação de meio, salvo em casos 

de cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estética (REsp n. 

1.046.632/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 13/11/2013). 

[...] 7. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1395293/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015) 
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Segundo Maria Helena Diniz, a obrigação do médico, 

in verbis:  

 

[...] se apresenta como uma obrigação de meio e não de 

resultado, por não comportar o dever de curar o paciente, 

mas sim de prestar-lhe cuidados conscienciosos e atentos 

conforme os progressos da medicina.6 

 

Diante disso, deverá ser demonstrado pelo paciente, 

que o médico agiu com culpa. Inexiste, portanto, a 

presunção de culpa do médico, em razão da não consecução 

de um determinado resultado. 

 

 

- O AUMENTO DA DEMANDA NO PODER JUDICIÁRIO 

 

O aumento excessivo de demandas contra médicos não 

está relacionado simplesmente ao aumento de erros ou de 

maus profissionais.  

 

Na maioria destes processos, há pedidos infundados 

que consequentemente são julgados improcedentes. Isso 

porque as pessoas se equivocam na análise do Código de 

Defesa do Consumidor e pretendem a reparação somente 

pela ocorrência do dano e na não realização de um 

resultado esperado. 

 

Em São Paulo, foi realizado estudo estatístico, o 

qual demonstrou que será incabível qualquer 

responsabilização se não restar demonstrada a culpa, in 

verbis:  

 
Dados estatísticos trazidos por Marcos Vinicius Coltri7 

(2010) em seu ensaio “Alerta no Centro Cirúrgico”, 

demonstram que, no estado de São Paulo, houve o 

crescimento de 75% (setenta e cinco por cento) no número 

de denúncias e processos judiciais e de 120% (cento e 

vinte por cento) no de processos ético-profissionais, na 

última década. Todavia, as mesmas estatísticas revelam que 

somente 20% (vinte por cento) das ações são procedentes. 

Em verdade, grande parte das demandas estaria fundada na 

alegação de falta de informação por parte do profissional 

                                                           
6 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – 

Responsabilidade Civil, 7º volume, 22ª edição, São Paulo, Saraiva, 2008. 

P. 299. 
7 COLTRI, Marcos Vinicius. Alerta no Centro Cirúrgico. In Revista 

Consulex. Ano XIV, nº 320. 15 de maio de 2010. 
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liberal. Ocorre que, tendo em vista os posicionamentos 

jurisprudenciais acima expostos, sempre que não se restar 

comprovada a culpa médica, será incabível qualquer 

responsabilização.8 

 

Assim, o diálogo e a informação entre médico e 

paciente são imprescindíveis, haja vista que o paciente 

deve estar bem esclarecido quanto aos riscos e 

diagnósticos de seu tratamento, evitando especialmente 

processos sem fundamento.   

 

 

- CONCLUSÃO 

 

Como frisado, perante o Direito, a relação entre o 

médico e o paciente é uma obrigação de meio. Não há que 

se falar em garantia e/ou obrigação de cura, mas há que 

se observar sempre o zelo, o cuidado e a perícia 

necessárias para o desenvolvimento de um bom 

procedimento. 

 

Apenas a demonstração da inobservância de tais 

condutas, caracterizando imprudência, negligência ou 

imperícia, causará a responsabilização do profissional, 

bem como o dever de indenizar o paciente lesado. 

 

Por isso, como a relação médico-paciente deve estar 

sempre pautada na confiança, é importante o dever de 

informar o paciente sobre os riscos do procedimento, as 

fases e os possíveis resultados, esclarecendo que todos 

os métodos serão empregados para o sucesso, contudo não 

existe garantia quanto ao resultado, a fim de que não 

sejam propostos processos sem fundamento. 

 

Nov/2015. 

 

                                                           
8 PRETEL, Mariana. Da responsabilidade civil do médico – a culpa e o dever 

de informação. Disponível em: < 

http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/da-

responsabilidade-civil-do-medico-2013-a-culpa-e.> Acesso em: 26.11.2015. 

 


