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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a responsabilidade civil pelos danos 

decorrentes de erro médico, que se encontra presente na sociedade atual em grande escala, 

buscando identificar os possíveis motivos pelo qual o erro médico é configurado como uma 

das maiores causas de morte no Brasil. As condições em que se encontra a saúde pública. De 

que forma o Estado e seus agentes são responsabilizados. Analisando as circunstâncias que 

levam ao crescente índice de falhas que acontecem em hospitais públicos e as condições em 

que os profissionais da saúde atuam. O estudo, mediante uma análise sistemática, doutrinária 

e jurisprudencial, discorre sobre a origem do conceito da Responsabilidade Civil e do erro 

médico, abordando de forma breve, inclusive sua aparição no contexto histórico do mundo e 

do Brasil, e o seu desenvolvimento normativo, tanto legislativo quanto jurisprudencial. Desta 

forma, busca estudar o tema, tendo em vista sua importância. Busca identificar brevemente os 

erros que acontecem no sistema de saúde. A ação do Estado diante dos inúmeros casos de erro 

médico. Por fim, analisa a responsabilidade do Estado e qual será a responsabilidade do 

médico servidor público. A responsabilidade do Estado. De forma a compreender quem são os 

responsáveis diante de tais erros e a atuação do judiciário no tocante as ações de reparação. 

 

Palavras-chave: Erro Médico, responsabilidade Civil, Responsabilidade do Estado.  
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ABSTRACT 

 

 

The present study aims to analyze the civil liability for damages resulting from medical error, 

which is present in the current society on a large scale, seeking to identify the possible reasons 

why medical error is configured as one of the major causes of death in Brazil. The conditions 

under which public health is found. How the State and its agents are held accountable. 

Analyzing the circumstances that lead to the increasing index of failures that happen in public 

hospitals and the conditions in which the health professionals act. The study, through a 

systematic, doctrinal and jurisprudential analysis, discusses the origin of the concept of Civil 

Liability and medical error, briefly addressing, including its appearance in the historical 

context of the world and Brazil, and its normative development, both legislative and 

jurisprudential. In this way, it seeks to study the theme, considering its importance. It seeks to 

identify briefly the errors that occur in the health system. The action of the State in the face of 

numerous cases of medical error. Finally, it analyzes the responsibility of the State and what 

will be the responsibility of the medical public servant. The responsibility of the State. In 

order to understand who are responsible for such errors and the action of the judiciary 

regarding redress actions 

 

Keywords: Medical Error, Civil Liability, State Liability 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A atividade médica é sem dúvida um dos serviços mais importantes prestados a 

sociedade, que deve ser exercida sempre da melhor forma possível, seja em hospitais públicos 

ou privados. O médico se ocupa da saúde, buscando trazer ao paciente tratamento, diagnóstico 

ou cura para sua enfermidade. É o que se espera desses profissionais, para que o bem mais 

importante que é a vida seja preservado.  

 Desde os primeiros momentos de vida de uma pessoa, no parto de uma criança, por 

exemplo, é depositada no médico uma certeza, de que ele cumprirá de forma eficaz e eficiente 

o trabalho de manter ou restabelecer a saúde do paciente, até mesmo de forma milagrosa.  

 Desta forma, é certo que os médicos possuem uma enorme responsabilidade no 

desempenho de suas atividades.  

Apesar de que se espere que não haja em nenhuma hipótese erro médico, ele existe, e 

muito no Brasil, sendo uma das maiores causas de morte no país. Todos os dias milhares de 

pessoas sofrem pelas falhas nos hospitais, em piores situações pacientes acabam morrendo por 

motivos que poderiam ser evitados.  

 

O erro médico tem se destacado no cenário jurídico. De um lado, encontram-se os 

médicos, os quais alegam ser impossível prever todas as formas que organismo 

humano pode reagir ao procedimento médico aplicado, de outro, pacientes que 

sofrem em razão desses “descuidos”. A situação se agrava, quando o erro médico é 

causado por agente daquele que a Lei Maior determinou como responsável por 

garantir a saúde, ou seja, o Estado. Como aceitar que alguém vá ao hospital em 

busca de atendimento médico e retorne pior que entrou, isso quando sai com vida 

(PERES, 2010, s/n). 

 

 

O erro médico pode ocorrer como manifestação de uma conduta culposa do médico, 

caracterizada pela imperícia, imprudência e negligência. É difícil imaginar uma conduta 

dolosa do médico, por isso, não a abordaremos. O erro médico indica um defeito no serviço 

prestado pelo profissional, o qual ao invés de conseguir a solução para o problema que aflige 

seu paciente, acaba por até mesmo a agravá-lo.  

Cabe ressaltar que a saúde no Brasil é assunto de extrema importância a ser discutido e 

que está sempre em foco, pelo desejo de um Estado que forneça um sistema eficiente, que 

preste serviço de boa qualidade aos pacientes e de condições adequadas aos médicos para 

assim fazer.  
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É certo que quem causa dano a outro tem o dever de repará-lo, ainda mais nesse tipo 

de situações que trazem tanta dor e sofrimento a quem passa e a seus familiares, mas muitas 

vezes considerando o tipo de dano causado, a reparação não é capaz de amenizar ou recompor 

o dano, por exemplo, quando se perde uma vida. Por outro lado, a medicina é falível e 

também é difícil esperar a perfeição do ser humano que também é falho.  

Desse modo, a discussão do presente estudo, é a respeito de como o Estado e seus 

agentes são responsabilizados, e como o Brasil trata a questão do erro médico, que vem 

aumentando os números de ações de reparação de danos perante o judiciário.  

Em casos de erro médico cometidos na prestação do serviço público de saúde quem 

deverá configurar no polo passivo da ação de indenização? Seria o Estado que responderia, 

pelas más condições dos hospitais e o despreparo de seus agentes públicos? O médico que 

cometeu o “erro”? E que tipo de responsabilidade recairia? Dessa forma buscaremos essas 

respostas. 

E em quais casos o paciente que sofre uma lesão ou o familiar que perde um ente por 

uma conduta do profissional da saúde, tem direito de responsabilizar quem concorreu ou deu 

causa ao dano? E como o judiciário costuma agir diante desses casos. 

O fato é que os usuários dos serviços de saúde não podem ficar sem o devido respaldo, 

devendo, contudo, terem seus direitos garantidos que são mínimos em vista de ter sua 

integridade, saúde e vida prejudicadas. Eis o que se passa analisar. 
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I RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

 

1.1 Conceito  

 

 

Inicialmente cabe à análise a cerca da responsabilidade civil, seus aspectos gerais e 

concepções, a fim de compreendermos como surgiu e de que modo é operada na sociedade 

atualmente.  

A palavra “Responsabilidade” tem origem no verbo do Latin "Respondere" e significa 

segundo o dicionário de língua portuguesa “Dever de se responsabilizar pelo próprio 

comportamento ou pelas ações de outrem; obrigação.” (RIBEIRO, 2018, s/n).  

 “Significando então que quando alguém diante uma ação ou omissão causa um dano 

tem a obrigação de responder, assumindo as consequências que este dano tenha causado. 

Trazendo assim uma ordem jurídica na sociedade” (RAMOS, 2015, s/n apud GAGLIANO, 

2011, p. 43, 44).  

A responsabilidade civil em seu sentido amplo é compreendida pelo dever de 

reparação do dano cometido em prejuízo de terceiro, nesse sentido entende-se também como 

uma “obrigação jurídica que resulta do desrespeito de algum direito, através de uma ação 

contrária ao ordenamento jurídico”. (DICIO, 2009, s.n)  

“A responsabilidade civil nasceu sob o signo do sentimento de justiça que deveria 

estabelecer a norma de conduta para limitar a atividade humana, até porque toda manifestação  

dessas ações traz intrínseca uma responsabilidade”. (NIGRE, 2018, s/n) 

Toda pessoa que sofre um dano, passível de reivindica-lo juridicamente, tem o direito 

de ser ressarcido de acordo com o, observando as condições ao qual se deu o ilícito. O Direito 

brasileiro busca garantir e resguardar ao individuo o direito de não se ver lesado por ato 

extrínseco a sua vontade, que o prejudique seja patrimonial ou moralmente. 

Sobre o tema, Sanseverino (2010, p.34) afirma que: 

 

Os modos de reparação dos prejuízos ligam-se   função primordial da 

responsabilidade civil, que é restabelecer o equilíbrio social rompido pelo dano, 

devendo- -se tentar, na medida do possível, recolocar o prejudicado, ainda que de 

forma apenas aproximativa, na situação em que se encontraria caso o ato danoso não 

houvesse ocorrido. 

 

 



12 
   

 

 

O direito civil trata a questão da responsabilidade com um olhar retrospectivo, 

buscando trazer a vítima a uma situação econômica ou moral que ela gozava antes. Ele foca 

no ofendido e visa reparar o dano e defende-lo do ilícito. Em contrapartida, o Direito penal, 

por exemplo, enfatiza o ofensor, aquele que causou o dano e seu objetivo não está em reparar 

o dano mais sim punir quem o ocasionou. 

Ainda sobre a função, podemos também dizer que “A finalidade concreta desta 

responsabilidade genérica é punir e fazer com que o causador repare o dano, bem como 

evitar que novos danos venham a ocorrer” (LEITE, 2003, p.249 apud RODRIGUES,2011, 

p. 01) 

No mais “tal instituto apresenta três funções, sendo, compensatória para a vítima, 

punitiva para o ofensor e desmotivadora social da conduta lesada”. (NALEVAIKI,2016, s/n). 

 

Acrescenta Aguiar Dias (1987, s/n apud FERNANDES, 2017, s/n)  

 

A reparação do dano atende ao anseio “de restabelecer esse equilíbrio em cuja 

conservação se interessa essencialmente uma civilização avançada”, além de ser 

“modo de satisfazer, para cada membro da sociedade, sua aspiração de segurança, 

comprometida e ameaçada pela vida moderna. 

 

 

Em virtude do que foi mencionado, compreendemos que finalidade da 

responsabilização nada mais é que restaurar o status anterior do lesado reparando o ilícito de 

modo que seja restabelecida a condição igual ou mais próximo possível do que antes era. 

 

 

1.2 Evolução Histórica 

 

 

O direito é uma criação do homem que, através do seu desenvolvimento histórico e 

cultural, instituiu normas para permitir uma convivência harmônica e pacífica na 

sociedade, possibilitando a solução dos conflitos. 

A responsabilidade civil é o meio encontrado e se destina ao equilíbrio econômico-

jurídico alterado pelo dano. 

A busca pela reparação do dano ocorre desde a antiguidade, tendo o instituto da 

responsabilidade Civil uma longa e gradual evolução do direito e da história.  
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 Na pré-história a forma de responsabilizar predominante era a vingança coletiva, no 

qual o ser humano reagia de forma instintiva e primitiva em relação aos danos causados.  

Segundo Maria Helena Diniz, (200, p.10) “nos primórdios da civilização humana, 

dominava a vingança coletiva, que se caracterizava pela reação conjunta do grupo contra o 

agressor pela ofensa a um de seus componentes.”. 

Neste sentido ofendido reagia diante do dano de forma imediata “Nos primórdios da 

humanidade, entretanto, não se cogitava do fator culpa. O dano provocava a reação imediata, 

instintiva e brutal do ofendido. Não havia regras nem limitações” (GONÇALVES, 2007 p.24). 

Com o surgimento das primeiras civilizações a vingança coletiva foi substituída pela 

vingança privada. “A princípio, o dano escapa o âmbito do direito. Domina então a vingança 

privada, forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reação espontânea e natural contra 

o mal sofrido; solução comum a todos os povos nas suas origens, para a reparação do mal pelo 

mal”. (DIAS, 1950, p.26 apud FIGUEIREDO, 2017, s/n). 

Com o passar do tempo se fazia necessário que o ressarcimento pelos danos sofridos 

fossem garantidos de forma a não criar novos danos para reparar o primeiro, assim surgiu em 

Roma a Lei das XII Tábuas, no século V a.C, em configuração de uma reparação tarifada, 

reflexo da Lei de Talião. Nenhuma diferença existia entre a responsabilidade civil e penal; 

além disso, toda forma de responsabilidade era penal e objetiva, ou seja, não era apurada a 

culpa do causador do dano, mas somente a existência de dano. 

Assim, José de Aguiar Dias (1950, p.27): 

 

Já agora o prejudicado percebe que mais conveniente do que cobrar a retaliação – 

que é razoavelmente impossível no dano involuntário e cujo efeito é precisamente o 

oposto da reparação, porque resultava em duplicar o dano: onde era um, passavam a 

ser dois os lesados – seria entrar em comparação com o autor da ofensa, que repara o 

dano mediante a prestação da poena, espécie de resgate da culpa, pelo qual o ofensor 

adquire o direito ao perdão do ofendido. 

 

 

Nas palavras de Fernando Noronha (2007, p. 528): 

 
O talião, aplicado primeiramente pelos povos do Oriente Médio e depois por outros 

que foram influenciados por eles, como os da bacia mediterrânea (chegando à Roma 

do tempo da Lei das XII Tábuas, que é de meados do século V a.C.), representou 

outro progresso, com a reciprocidade que representava, entre ofensa e castigo – 

mesmo que hoje pareçam chocantes preceitos como o contido no § 230 do Código 

de Hammurabi (de começos do século XVIII a.C.), segundo o qual se a casa 

construída ruísse e matasse o filho do proprietário, o filho do construtor deveria ser 

morto. 

 

 

No período romano republicano, por sua vez surgiu a Lex Aquilia, foi um grande 

marco para a história do direito, tendo como finalidade tratar a responsabilidade civil. 
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O conteúdo da lei Aquília se distribuía por três capítulos. O primeiro tratava da 

morte dos escravos ou animais, da espécie dos que pastam em rebanhos. O segundo 

regulava a quitação por parte do adstipulator com prejuízo do credor estipulante. 

Regia casos de danos muito peculiares, que não interessa pormenizar, salvo para, 

atentos à advertência de Chironi, assinalar que a pena irrogada contra a ilícita 

disposição praticada pelo adstipulator, em relação ao crédito alheio, traduz o fato de 

já se considerar o direito de crédito como coisa. O terceiro e último capítulo da lei 

Aquília ocupava-se do damnum injuria datum, que tinha alcance mais amplo, 

compreendendo lesões a escravos ou animais e destruição ou deterioração de coisas 

corpóreas[...]. (DIAS, 1950, p.27 apud TEIXEIRA, 2009, p 4) 

 

 

A culpa, tratada pela primeira vez na história do direito na Lei Romana Aquilia, influenciou o 

Código Civil francês e, por consequência, o Código Civil brasileiro de 1916.  

A exigência da culpa para a reparação dos danos integrou por um longo período 

muitas legislações. Mas, após a Primeira Guerra Mundial, com a modernização das máquinas 

e o avanço da tecnologia, muitos acidentes começaram a ocorrer, não apenas com 

trabalhadores, mas também nas estradas de ferro. 

O primeiro código civil, elaborado por Clóvis Beviláqua, jurista cearense, adotava a 

teoria subjetiva da responsabilidade civil. 

 

O Código Civil manteve a teoria subjetiva da responsabilidade civil, exigindo a 

demonstração da culpa do agente, definindo que todo aquele que, mediante ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, comete ato ilícito (art. 186). Uma das principais inovações do Código Civil 

no âmbito da responsabilidade civil encontra-se na locução do art. 187, que ampliou 

a noção de ato ilícito, estabelecendo a ilicitude do exercício de um direito quando 

violar seu fim econômico, social ou os limites da boa-fé e bons costumes. Houve, 

portanto, o condicionamento do exercício de um direito a certos limites que vedam 

seu uso de forma abusiva. (PENAFIEL, 2013, s/n). 
 

 

Assim, surgiu a teoria do risco, como fonte de reparação dos danos causados, ao lado 

da antiga teoria da culpa. 

 
Acerca desta teoria Sérgio Cavalieri Filho (2009, p. 136) explicita:  

 

Trata-se da chamada teoria do risco, fruto de trabalhos do final do século XX, 

principalmente de juristas da França, que buscavam um fundamento para a 

responsabilidade objetiva. Nesta modalidade “todo o prejuízo deve ser atribuído ao 

seu autor e reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não agido 

com culpa.  

 

 

Nas palavras de Fernando Penafiel (2013. s/n), a respeito do surgimento e aplicação da 

teoria do risco no direito civil brasileiro: 
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[...] o Código Civil acolheu a teoria do risco, em determinados casos, onde o simples 

exercício de uma atividade perigosa impõe a obrigação de indenizar os danos 

eventualmente causados, sem a necessidade de comprovação da culpa do agente que 

causou o dano (art. 927, parágrafo único). Contudo, de maneira geral, a culpa 

continua a ser o fundamento da responsabilidade civil, juntamente com o risco, na 

teoria objetiva. 

 

 

Em síntese vemos as transformações do instituto da responsabilidade, sendo de início 

pautada na vingança coletiva, após na vingança privada, logo se viu necessário uma nova 

forma de responsabilizar, sem que, contudo fossem gerados mais danos para isso, assim foi 

instituído a responsabilidade da culpa, pautada na necessidade de comprovar o dano sofrido e 

a culpa do agente. A responsabilidade subjetiva é a regra até os tempos atuais, porém, com o 

advento da teoria do risco é possível que em determinados casos seja aplicada a 

responsabilidade objetiva, que não necessita de comprovação da culpa. 

 

O instituto é essencialmente dinâmico, tem de adaptar-se, transformar-se na mesma 

proporção em que evolve a civilização. Há de ser dotado de flexibilidade suficiente 

para oferecer, em qualquer época, o meio ou processo pelo qual, em face de nova 

técnica, de novas conquistas, de novos gêneros de atividade, assegure a finalidade de 

restabelecer o equilíbrio desfeito por ocasião do dano, considerado, em cada tempo, 

em função das condições sociais então vigentes. (NIGRE, 2018, s/n apud DIAS, 

1987, s.n).  

 

 

Assim, podemos compreender que a responsabilidade civil teve uma grande e 

importante evolução histórica sempre a se moldar e aperfeiçoar com o seu tempo, e que de 

modo geral sempre se buscou que o dano fosse de alguma forma reparado. Evidenciando o 

interesse do Estado em tutelar as relações, criando e aplicando as formas de responsabilização 

a fim de que fosse mantida a ordem e que os direitos das pessoas fossem assegurados. 

 

1.3 Responsabilidade no Código Civil  Brasileiro 

 

 

O código civil brasileiro de 2002 tráz a responsabilidade civil, principalmente nos 

seguintes artigos abaixo demonstrados: 

 

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.  

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 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 
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pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

(Brasil, 2002, s.n) 

 

 

O primeiro artigo diz respeito à responsabilidade subjetiva. Já o parágrafo único trata 

da responsabilidade objetiva. 

Como podemos notar, houve grandes mudanças ao logo do tempo nas formas de 

responsabilizar aquele que causa dano à outra pessoa, buscando o melhor modo de proteger a 

sociedade e garantir que, ao ser lesado, o indivíduo fosse restituído daquilo que lhe foi 

prejudicado. O atual Código Civil realizou modificações essências no que se refere à 

responsabilidade civil, “alargando as hipóteses de responsabilidade objetiva, em que a prova 

da culpa do causador do dano não se faz mais necessária, e reduzindo de forma muito 

significativa o prazo prescricional para interposição da ação”. (BORGES, 2014, s.n) 

 

Necessário de se registrar inicialmente que o Código Civil de 2002 adota, como 

regra, o princípio da responsabilidade subjetiva fundada na culpa (art. 186 c/c art. 

927, caput), embora também adote, de forma subsidiária, a responsabilidade 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, bem como em razão 

das atividades que envolvam riscos (art. 927, § único) e das atividades empresariais 

em face de danos causados por produtos postos em circulação (art. 931). A adoção 

da responsabilidade objetiva, nos casos especificados em leis (atuais ou futuras), 

bem como em razão das atividades que venham a ser consideradas perigosas, 

representam a grande inovação do Novel Codex.. (Melo, 2012, s.n).  

 

 

Portanto, o Código Civil de 2002 manteve a responsabilidade subjetiva prevista no 

Código Civil anterior (1916), com mínimas alterações, e adotou a responsabilidade civil 

objetiva como sistema autônomo de reparação, sem configurá-lo apenas uma medida 

excepcional. O sistema de responsabilidade civil brasileiro, portanto, é um complexo de 

normas. Há previsões sobre o instituto inseridas na Constituição Federal, no Código Civil, no 

Código de Defesa do Consumidor e em leis especiais, a fim de permitir a reparação 

dos danos causados a outrem. 

 

 

1.4 Elementos da Responsabilidade Civil 

 

Como já visto, existem elementos que precisam estar presentes para que se configure 

um dano que deve, de fato, ser reparado, e que diferenciam a responsabilidade objetiva da 

responsabilidade subjetiva. 
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Desta forma são elementos da responsabilidade civil: a conduta, o dano, o nexo de 

causalidade e a culpa. 

A respeito da conduta, que pode ser uma ação ou omissão, “trata-se do ato que gera o 

dano, é o fato gerador da responsabilização civil” (COUTO, 2016, s/n). É um ato que, de 

alguma forma, prejudica alguém. Porém, existem condutas que mesmo ocasionando danos a 

outra pessoa não gera obrigação de reparar, visto que se amoldam as excludentes de 

responsabilidade prevista em lei. 

Portanto “a conduta humana gera a ilicitude e o correspondente dever de indenizar, 

sendo certo que a pessoa também pode ter a responsabilidade por danos que não foram 

provocados em decorrência de sua própria conduta, no seu sentido direto” (TARTUCE. 2017 

p. 366).  

A culpa refere-se à responsabilidade por uma ação que causou dano. Está ligada 

essencialmente ao elemento da conduta. A necessidade da comprovação de culpa é um dos 

requisitos da responsabilidade subjetiva. Por outo lado na responsabilidade objetiva ela é 

dispensada.  

Na “culpa” o agente tem a vontade de praticar o ato lícito, de acordo com as normas, 

mas não toma os cuidados adequados ao homem médio (cuidados normais) e, por 

imprudência, negligência ou imperícia, provoca um dano, que apesar de ser previsível, não era 

o seu desejo. (PIACENTI, 2013, s/n) 

 

A culpa pode derivar de negligência, imperícia ou imprudência. A negligência é a 

hipótese na qual o agente não observa os deveres básicos de cuidado e diligência 

razoáveis, ocorrendo por este motivo, um dano. Imaginemos a empregada 

doméstica, que, ao limpar um porcelanato às pressas, derruba-o no chão por apoia-lo 

em superfície instável. Imperícia é o caso de o agente não estar apto a realizar o ato 

que está praticando com a necessária perfeição e habilidade, causando assim um 

dano – é caso do médico que executa operação para a qual não está preparado 

devidamente. Na imprudência, o agente sabe do risco da sua ação possivelmente 

causar um dano, porém ainda assim decide por realiza-la, e então o dano ocorre – 

temos como exemplo o manobrista que sabe que seu movimento ao volante não é o 

mais seguro e certeiro, porém o realiza achando que nada acontecerá, porém este 

acaba por danificar o veículo. (COUTO, 2016, s/n). 

 

 

Passamos ao próximo elemento que é o nexo de causalidade que é a relação existente 

entre a conduta e o resultado de um determinado ato. Em outras palavras são relação de causa 

e efeito entre a conduta e o dano. 

O nexo de causalidade segundo Cavalieri Filho (2012, p. 308) é assim conceituado, 

 
Para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova de existência de uma 

relação de causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente e o dano 
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experimenta- do pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se 

evidenciar que este resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de 

indenização formulado por aquela dever  ser julgado improcedente. 

 

 

Para Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 67): 

 
É a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. 

Vem expresso no verbo “causar”, utilizado no art. 186. Sem ela, não existe a 

obrigação de indenizar. Se houve dano, mas sua causa não esta relacionada com o 

comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade e também a obrigação 

de indenizar. 

 

 

Por fim, o dano é o mal, prejuízo, ofensa material ou moral causada por alguém a 

outrem, detentor de um bem juridicamente protegido. O dano ocorre quando esse bem é 

diminuído, inutilizado ou deteriorado, por ato nocivo e prejudicial. (Wikipédia, 2018, s/n). 

Evidentemente é o principal dentre os elementos ensejadores da responsabilidade. Sem 

dano não há que se falar em dever de reparação. 

 

Conceitua-se, então, o dano como sendo a subtração ou diminuição de um bem 

jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer 

se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, 

a imagem, a liberdade etc. em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto 

patrimonial como moral [...] (CAVALIERI, 2007, p.71). 

 

O dano pode ser moral, material, estético entre outros. 

 

Pode se concluir, portanto, que quando comprovado a existência dos elementos da 

responsabilidade civil, e caracterizando o nexo de causalidade e conduta sempre teremos a 

obrigação de reparar. 

 

 

1.5 Responsabilidade Subjetiva 

 

 

O ordenamento jurídico brasileiro adota como regra geral a Responsabilidade Civil 

Subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva é aquela que se configura se comprovado o dolo 

e a culpa. Está regulamentada nos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil brasileiro. O 

primeiro artigo disciplina que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito” e complementa o artigo 927, dispondo que, “aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (BRASIL, 2002,s/n).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_jur%C3%ADdico
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Os elementos primordiais da responsabilidade Civil subjetiva são: a conduta, o dano, a 

culpa e o nexo entre a conduta e o dano. 

No dizeres de Maria Helena Diniz (2007, p. 44) acerca da responsabilidade civil 

subjetiva: 

(...) comportamento do agente será reprovado ou censurado quando, ante 

circunstâncias concretas do caso, se entende que ele poderia ou deveria ter agido de 

modo diferente. Neste caso, ilícito qualifica-se pela culpa, que se reflete no grau de 

reprovabilidade da conduta do agente. Não havendo culpa, não haverá, em regra, 

qualquer responsabilidade. 

 

 Nehemias Domingos Melo (2014,) conceitua: 

 

O Código Civil brasileiro adota como regra o princípio da responsabilidade 

subjetiva, isto é, fundada na culpa (arts. 186 e 927 caput , pela qual a vítima somente 

obter  o direito   indenização se provar que o dano sofrido ocorreu por culpa do 

agente causador do dano. A culpa aqui referenciada é a lato sensu, que inclui, além 

da culpa stricto sensu (imprudência, negligencia e imperícia), também o dolo. 

 

 

Para Silvio Rodrigues (2003, p. 146): 

 
... Ocorre que essa forma de aferição da responsabilidade fundada na culpa, cuja 

an lise da conduta do agente ser   determinante para verificar suas responsabilidades, 

faz realçar o arbítrio do juiz na exata medida em que, “para se verificar se existiu, ou 

não, erro de conduta, e, portanto culpa, por parte do agente causa- dor do dano, 

mister se faz comparar o seu comportamento com aquele que seria normal e 

correntio em um homem médio, fixado como padrão. Se de tal comparação resultar 

que o dano derivou de uma imprudência, imperícia ou negligência do autor do dano, 

nos quais não incorreria o homem padrão, criado in abstracto pelo julgador, 

caracteriza-se a culpa, ou seja, o erro de conduta. 

 

 

Em síntese, na responsabilidade civil subjetiva é necessário provar a existência de dolo 

ou culpa para nascer o dever de reparação. Tal instituto é fundado na teoria da culpa, 

diferentemente da responsabilidade objetiva que se fundamenta no risco. Desta forma não 

haverá a responsabilidade civil quando o agente não pretendeu, nem podia prever o fato 

gerador do dano. 

 

 

1.6 Responsabilidade Objetiva 

 

 

A responsabilidade objetiva, também chamada de responsabilidade pelo risco, é 

caracterizada pela obrigação de reparar o dano independente de culpa ou dolo, ou seja, haverá 

a responsabilidade pela reparação quando, tão somente, estejam presentes a conduta, o dano e 

o nexo de causalidade entre estes.  
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Segundo Venosa (2002, pág. 36 , “sob esse prisma, quem, com sua atividade, cria um 

risco deve suportar o prejuízo que sua conduta acarreta, ainda porque essa atividade de risco 

lhe proporciona um benefício.”. 

Na visão de Paulo Alonso (2000, p. 12): 

 

A objetivação da responsabilidade civil, que tem como princípio a idéia de que todo 

risco deve ser garantido, desvinculou a obrigação de reparação do dano sofrido da 

idéia de culpa, baseando-se no risco, ante a dificuldade de obtenção da sua prova, 

pelo lesado, para obter a reparação. 

 

 

A responsabilidade objetiva foi consignada no código civil de 2002 no parágrafo único 

do artigo 927. Assim transcritos: 

 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é 

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 outrem. 

 

 

              “A responsabilidade objetiva, ou responsabilidade sem culpa, somente pode ser 

aplicada quando existe lei expressa que a autorize.
 (
VENOSA, 2014, p. 19 ”. 

O motivo pelo qual foi adotada a responsabilidade objetiva se deu principalmente por 

conta do surto de desenvolvimento ocasionado pela Revolução Industrial, gerando danos 

decorrentes de acidentes de trabalho no interior das fábricas. Para que esses danos fossem 

reparados havia a necessidade de comprovação da culpa, o que tornava o ônus de provar 

dificultoso para empregado, evidenciando desta forma a insuficiência da responsabilização 

subjetiva.   

No dizer de Wilson Melo da Silva (1974, p.104 apud ARAGÃO, 2007, s/n): 

 

Visa-se com os postulados da tese nova da responsabilidade objetiva apenas a 

correção da deficiência do velho conceito clássico da culpa, nitidamente superado 

pelas necessidades novas do direito, surgidas com o novo ciclo da industrialização. 

 

 

Em suma, a responsabilidade objetiva independe de dolo ou culpa sendo a exceção à 

regra da responsabilidade subjetiva, tendo ela fundamento na teoria do risco. Constitui-se em 

mais um adequado instrumento do Direito a possibilitar a conquista de seus fins.  

 

1.7 Causas Excludentes de Responsabilidade  
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As causas Excludentes de responsabilidades podem ser definidas como “situações que, 

ao ocorrer, tendo como resultado um dano, não geram, contra o agente, pretensões 

indenizatórias”. (Ferreira, 2013, s/n  

A responsabilidade poderá ser excluída quando houver uma excludente de ilicitude ou 

inexistindo o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima. Desta 

forma, entendesse que o agente não pode ser culpado por algo ocorrido alheio a sua vontade.  

São causas que excluem a responsabilidade: o estado de necessidade; a legítima 

defesa; exercício regular de direito; o estrito cumprimento do dever legal; caso fortuito ou de 

força maior; a culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro. 

Passamos análise de tais excludentes a começar pelo estado de necessidade, que é uma 

excludente de ilicitude, tendo base no artigo 188 inciso II, do Código Civil de 2002: 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido;  

II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de 

remover perigo iminente. 

 Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as 

circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites 

do indispensável para a remoção do perigo. 

 

 

No estado de necessidade há um conflito de interesses legítimos onde o agente diante 

de perigo eminente e não tendo outras opções para evita-lo, sacrifica um bem jurídico em 

favor de outro de maior valor, por exemplo, um pai que vê se aproximar de seu filho e prestes 

a mordê-lo um cão que se escapou de uma residência, o pai , vez pega rapidamente um pedaço 

de madeira e acerta com força a cabeça do animal vindo a mata-lo. Nota-se que o agente 

estava diante de um perigo eminente e que para salvar seu filho de ser atacado teve que matar 

o animal. Entretanto, é importante ressaltar o que diz “o paragrafo único do artigo citado 

acima estabelece que somente seja valido o estado de necessidade “quando as circunstâncias o 

tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a 

remoção do perigo.” Sendo assim, o agente que estiver agindo em estado de necessidade só 

poderá atuar nos limites de suas necessidades, não podendo exceder em seu ato com a 

justificativa de estar em estado de necessidade, pois poderá responder por esse excesso que foi 

cometido.” (JUNIOR, 2016, s/n).   

Outro exemplo geralmente citado e que traz outra característica do estado de 

necessidade é a do agente que para preservar a vida de uma criança que esta no meio da rua, 
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desvia seu carro jogando ele contra o muro de uma residência, vindo a derruba-lo. Neste caso 

conforme intendimento dos artigos 929 e 230 do Código Civil de 2002 poderão ser exigidos 

judicialmente a reparação dos danos causados ao terceiro dono do muro, tendo o agente 

direito de regresso contra o responsável pela criança, que motivou tudo ao não vigiar a 

criança. 

 

Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não 

forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que 

sofreram. 

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, 

contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver 

ressarcido ao lesado. 

 

 

Legítima defesa “é a repulsa, proporcional   ofensa, no intuito de evitar que direito 

próprio ou de outrem seja violado. O sistema autoriza a defesa da pessoa, de terceiros e 

também dos bens de ambos, para evitar que ataque injusto cause dano à pessoa e/ou bens”. 

 (MELO, 2013, p. 46).  

A legítima defesa também é uma excludente de ilicitude e esta prevista no artigo 188 

inciso I do Código Civil de 2002, assim vejamos:  

 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido;  

II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de 

remover perigo iminente. 

 Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as 

circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites 

do indispensável para a remoção do perigo. 

 

 

Na legitima defesa o agente afim de se proteger ou proteger terceiro procede de forma 

moderada diante da agressão injusta do autor. “Define-se a agressão como a 

conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem, ou interesse juridicamente tutelado” 

(BITENCOURT, 2011. p. 375). 

 De igual modo, é aplicável a esta excludente o disposto nos artigos 929 e 230 do 

Código Civil, que confere o direito de ser indenizado o terceiro que sofreu prejuízo por causa 

da conduta do agente na condição de legitima defesa própria ou de terceiro, tendo este o 

direito de regresso perante o agressor ou responsável. 

Assim, “faz-se importante mencionar o elemento subjetivo para caracterização do 

instituto, que é a intenção de defender a si ou a outrem. Se o indivíduo não houver agido sob 



23 
   

 

 

este escopo, a rigor, de nada vale para exclusão de sua responsabilidade”. (FERREIRA, 2013, 

s/n). 

No que lhe concerne a segunda parte do art.188, I, do Código Civil de 2002, traz ainda 

que o exercício regular de um direito também é uma causa excludente da ilicitude do ato.  

Desta forma “o agente que atua respaldado no direito não poder  sofrer sanção alguma 

relacionada ao próprio direito, não gerando assim, uma pretensão indenizatória contra o 

agente que est  exercitando regulamente seus direitos.” (JUNIOR, 2013, s/n). 

Na responsabilidade civil do médico, configura exercício regular de um direito as 

lesões causadas como consequência de cirurgias mutiladoras, com retirada de membros. Um 

típico exemplo é o do diabético que precisa amputar um membro para possibilitar seu 

tratamento e melhora. 

Assim, para que seja exercício regular do direito o agente age em conformidade com a 

lei, ou seja, seu ato é licito, mesmo que dele sobrevenha um prejuízo, assim, e em vista dessa 

licitude não gerara o dever de indenizar, sendo desta forma excluída a responsabilidade. 

  Para tanto, não poderá haver um abuso no ato do agente, tendo ele que agir no estrito 

cumprimento do dever legal, que apesar de não ter previsão legal também é tido como uma 

excludente de responsabilidade sendo oriundo do exercício regular do direito, desta forma, o 

agente deve agir pautado em um direito conhecido previsto e o cumprimento desse direito não 

pode ultrapassar os limites legais.  

Por conseguinte, o caso fortuito e a força maior igualmente são causas excludentes. A 

força maior refere-se a eventos da natureza, aos quais é possível prevê-los, mas não evitá-los. 

Já o caso fortuito vincula-se ao inevitável. “Polêmico é o entrave doutrin rio acerca da 

conceituação e separação dos institutos do caso fortuito e do caso de força maior.” 

(FERREIRA, 2013, s.n). 

Vejamos o que disciplina o código Civil de 2002, acerca de tais institutos:  

 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, 

cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir. 

 

 

O Código Civil não traz a distinção entre elas, podendo afirmar de qualquer modo que 

são elas excludentes da responsabilidade que acabam com o nexo de causalidade entre o 

agente e a vítima.  

Neste sentido Cledes Junio (2016, s/n) expõe:  
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Grande parte da doutrina entende o caso fortuito como um evento imprevisível e 

inevitável como, por exemplo: Tempestades, enchentes e etc. Já a força maior a 

doutrina entende como aquele em que nada pode ser feito mesmo que seja 

previsível. O quesito imprevisibilidade se torna um elemento essencial para a 

caracterização do caso fortuito, já na força maior será a irresistibilidade. Apesar 

dessas definições e divergências, elas pouco importam, pois na prática ambos são 

responsáveis por excluir o nexo causal, ou seja, não haverá responsabilização do 

agente. 

 

 

Silvio de Salvo Venosa (2004. p. 49) assevera: 
 

 

A doutrina, na realidade, não é concorde sobre sua definição e compreensão desses 

fenômenos, havendo certa divergência. O caso fortuito (act of God, ato de Deus no 

direito anglo-saxão) decorreria de forças da natureza, tais como o terremoto, a 

inundação, o incêndio não provocado, enquanto a força maior decorreria de atos 

humanos inelutáveis, tais como guerras, revoluções, greves e determinação de 

autoridades (fato do príncipe). 

 

Para Pablo Stolze Gagliano (2002, p. 291): 

 

[...] A característica básica da força maior é a sua inevitabilidade, mesmo sendo a 

sua causa desconhecida (um terremoto, por exemplo, que pode ser previsto pelos 

cientistas); ao passo que o caso fortuito, por sua vez, tem a sua nota distintiva na sua 

imprevisibilidade, segundo os parâmetros do homem médio. Nessa última hipótese, 

portanto, a ocorrência repentina e até então desconhecida do evento atinge a parte 

incauta, impossibilitando o cumprimento de uma obrigação (um atropelamento, um 

roubo). 

 

 

Apesar de o Código Civil não trazer a distinção entre o caso fortuito ou força maior, e 

mesmo com a grande discussão doutrinária a cerca de seus conceitos, podendo afirmar de 

qualquer modo no caso prático são elas excludentes da responsabilidade que acabam com o 

nexo de causalidade entre o agente e a vítima.  

 

A culpa exclusiva da vítima prevista no Código de Defesa do Consumidor também 

tem o condão de romper o nexo causal, uma vez que o dano tenha resultado de conduta 

exclusiva da vítima e, assim, exclua o agente da responsabilidade. No entanto, é necessário 

comprovar efetivamente a culpa da vítima para a exclusão da responsabilidade. 

Assim, entendesse que o agente foi um mero meio para que o ocorresse o acidente, 

fazendo com que o nexo de causalidade inexista. 

Podemos citar como exemplo o suicida que se joga na frente de um carro. 

A responsabilidade exclusiva da vítima poderá igualmente excluir a responsabilidade do 

médico, conforme assevera Genival Veloso de França (2013, p. 315):  
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Não é exagerado dizer-se que, assim como os médicos têm obrigação a cumprir 

dentro da relação profissional, o paciente também tem suas obrigações no 

cumprimento de cuidados com as condutas e prescrições a seguir [...] Na obrigação 

do paciente, deve-se incluir o fiel cumprimento da prescrição quanto à dosagem, ao 

horário e ao tempo de medicação, as medidas e cuidados recomendados, a dieta 

prescrita e a orientação tanto na sua duração como na forma de internamento [...] 

Uma das formas de negligência do paciente é a suspensão ou alteração da prescrição 

médica. 

 

 

Por fim, o fato de terceiro é quando o dano é cometido por culpa de outra pessoa que 

não o agente ou a vítima e que com eles não tenham relação, o que consequentemente leva a 

quebra o nexo causal da conduta do agente e a vítima. 

 

Importante salientar mais uma vez que só se exclui a responsabilidade quando há o 

rompimento do nexo causal entre agente e vítima, ou seja, é necessário um terceiro 

destruir a relação causal entre as partes envolvidas. Caso durante sua conduta o 

agente concorra no resultado final sua responsabilidade não poderá ser afastada, por 

exemplo: motorista que desvia de uma fechada e atropela na calçada um pedestre, 

vemos claramente que em razão de seu próprio ato se originou o acidente. (JUNIO, 

2016, s.n). 

 

 

Concluí-se, portanto, que a responsabilidade parte do pressuposto de que aquele que 

causa um dano a outrem tem o dever de repara-lo, entretanto, o dever maior é o de não causar 

nenhum dano. Porém, configuradas as causas acima estudadas será excluída a ilicitude do ato 

do agente ou seu nexo de causalidade, sendo tratadas dessa forma como excludentes de 

responsabilidade. Assim, é necessário comprovar uma das causas excludentes para inibir a 

responsabilidade. 
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II RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 

 

 

2.1 Noções Iniciais  

 

 

O médico carrega consigo uma das missões mais árduas e intensas exigidas pela 

sociedade. Por serem tão importantes, é esperado que seus atos fossem dotados 

constantemente de um enorme cuidado e profissionalismo, de forma que os serviços prestados 

sejam desempenhados de maneira eficiente. No mais “além de profissional (muitas vezes 

altruísta), exerce a função social, a função humanitária e até de amigo. Onde, solidariza-se, 

dedica-se, cede-se e se arrisca, simplesmente para ver o brilho da vida que é tão efêmero” 

(SHOPPIA, 2017, s/n). 

A atividade médica tem como função primordial prevenir, diagnosticar, tratar e curar 

doenças promovendo a saúde do ser humano, assim, tais atividades trazem em sua essência a 

responsabilidade por seus efeitos.  

 Portanto, veremos no decorrer deste capitulo alguns aspectos importantes para a 

compreenssão do instituto da responsabilidade pelos erros cometidos pelos profissionais da 

medicina e as possíveis causas que ensejam tais erros.  

Em síntese cabe uma breve abordagem a cerca do contexto histórico da atividade 

médica.  

Neste sentido Nehemias Domingos de Melo (2013, p. 95) discorre que:  

 

Durante muitos séculos, a medicina esteve revestida de car ter religioso e m gico, 

atribuindo-se aos desígnios de Deus a sa de e a morte. Neste contexto, não se 

cogitava responsabilizar o médico que apenas participava de um ritual, talvez in til, 

pois dependente da vontade Divina. Até início do século passado, o médico era visto 

como um profissional cujo título lhe garantia a onisciência, mé- dico da família, 

amigo e conselheiro, figura de uma relação social que não admitia d vida sobre a 

qualidade de seus serviços, e, menos ainda, a litigância sobre eles. O ato do médico 

se resumia na relação entre uma confiança (do paciente  e uma consciência (do 

próprio médico). 

 

 

Podemos notar, desta forma, a crença e a confiança depositada naqueles 

indivíduos que se ocupavam em cuidar e tratar da saúde do povo nos tempos antigos, 

confiança esta ainda presente de certa maneira como elo maior na relação entre médico e 

paciente. 
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Por outro lado, por mais que ainda exista uma relação de confiança, mesmo que 

implicitamente, esta foi se modificando ao longo do tempo ao passo que a sociedade 

também mudou, afastando da figura do médico a idéia de que ele não está sujeito a erros e 

que, além disso, não possa ser responsabilizado por eles. 

Assim Aguiar Junior, (2000, p.133) define a relação entre médico e paciente nos 

tempos atuais: 

As circunstancias hoje estão mudadas. As relações sociais massificaram-se, 

distanciando o médico do seu paciente. A própria denominação dos sujeitos da 

relação foi alterada, passando para usuário e prestador de serviços, tudo visto sob 

a ótica de uma sociedade de consumo, cada vez mais consciente de seus direitos, 

reais ou fictícios, e mais exigente quanto aos resultados. 

 

 

Em contrapartida, com o avanço da sociedade e o desenvolvimento da ciência 

surgiram novos recursos postos à disposição do profissional, ensejando o aumento 

das possibilidades de ação e em consequência disso o aumento dos riscos também, 

ou seja, com a medicina moderna e o avanço da tecnologia, o médico tem muito mais 

recursos para desenvolver as atividades, sendo esperado mais dele por este ser visto 

como um prestador de serviços, porém, por mais evoluído que seja os recursos da 

medicina, vale destacar que, o médico é passível de erros como qualquer outro 

profissional e ser humano.  

O médico tem obrigação de agir com diligencia e cuidado no exercício de sua 

profissão, assim vejamos os princípios que regem o exercício da função disposta no 

Código de Ética Médica do conselho Federal de Medicina (2009, p.30 a 32): 

 

I - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e 

será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. II - O alvo de toda a atenção 

do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o 

máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. III - Para exercer a 

Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho 

e ser remunerado de forma justa. IV - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 

desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da 

profissão. V - Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e 

usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente. VI - O médico 

guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. 

Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o 

extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua 

dignidade e integridade. VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia, não 

sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a 

quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de 

urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do 

paciente. VIII - O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum 

pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou 

imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. IX - A 
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Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como 

comércio. X - O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com 

objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. Código de Ética Médica 31 XI - 

O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento 

no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. XII - O 

médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela 

eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais. XIII - 

O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração 

do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida. XIV - O médico empenhar-se-á em 

melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em 

relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. XV - O 

médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja 

por remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o 

exercício ético-profissional da Medicina e seu aprimoramento técnico-científico. 

XVI - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, 

pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente 

reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da 

execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. XVII - As relações 

do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na 

liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar 

do paciente. XVIII - O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e 

solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos. 

XIX - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos 

seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados 

com diligência, competência e prudência. XX - A natureza personalíssima da 

atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo. XXI - No 

processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de 

consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 

relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde 

que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. XXII - Nas situações clínicas 

irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção 

todos os cuidados paliativos apropriados. 32 Código de Ética Médica XXIII - 

Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com 

isenção e independência, visando ao maior benefício para os pacientes e a sociedade. 

XXIV - Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer 

animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a 

vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa. XXV - Na aplicação dos conhecimentos 

criados pelas novas tecnologias, considerando-se suas repercussões tanto nas 

gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não 

sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada a herança genética, protegendo-as 

em sua dignidade, identidade e integridade. 

 

 
É indiscutível o quão importante é a atividade médica, bem como aqueles que se 

dispõe seguir esta carreira tão nobre no sentido humano da expressão, que exige do 

indivíduo entrega, dedicação, comprometimento, empatia e amor. E que apesar de não ser 

fácil atuar nesta profissão, ainda mais no cenário brasileiro, onde a questão da saúde é tão 

defasada, os riscos estão presentes de qualquer modo e podem se agravar quando em 

qualquer procedimento não estejam presentes os cuidados mínimos esperados. Assim se faz 

necessário que a relação médico – paciente seja discutida, e repensada os rumos da 

medicina brasileira, em todos os âmbitos inclusive no âmbito jurídico de modo a proteger os 

interesses de ambos.  
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2.2 O Erro Médico como Uma das Maiores Causas de Morte no Brasil 

 

 

No Brasil a ocorrência de erros médicos tem se multiplicado em assustadora escala. 

Pesquisas feitas por diversas fontes demonstram o crescente índice de ações na justiça que 

visam a reparação de um dano gerado por falhas médicas. “Segundo o CNJ, foram pelo menos 

26 mil processos referentes a erro médico no Brasil em 2017.” (BBC News, 2018, s/n). 

O erro médico “afeta um em cada 10 pacientes, e é a maior causa de morte no Brasil 

tirando mais de 1.000 vidas por dia e é mais comum do que se imagina.” (CORDEIRO,2018, 

p. 22) 

O que de fato define Raul Canal (2016 s/n): 

Esse é um fenômeno que só tende a crescer, seja pelas condições precárias em que 

os médicos trabalham, seja pela jornada excessiva de trabalho a que são submetidos, 

seja pelo aumento do nível de exigência do paciente – que já não é mais paciente, 

mas sim consumidor de serviços de saúde –, seja pela facilidade do acesso ao Poder 

Judiciário. Aliás, todas as relações humanas estão cada vez mais judicializadas. 

 

 

“Quando uma pessoa morre, o motivo é registrado no atestado de óbito”. Mas “erro 

médico” não est  na lista oficial de possíveis causas de morte, o que dificulta bastante sua 

identificação. “(CORDEIRO, 2018, p.3 ”. Os erros médicos são classificados nos canais de 

saúde que disponibilizam os índices de morte como “evento adverso”, porém, nem todo 

evento adverso é um erro médico, mas também algum outro resultado não desejado. 

 

O falecimento de 302.610 brasileiros em hospitais públicos ou privados como 

consequência de um “evento adverso", apenas em 2016, é resultado, por exemplo, de 

erros de dosagem ou aplicação de medicamentos, uso incorreto de equipamentos e 

infecção hospitalar, entre inúmeros outros casos. Não significa, necessariamente, 

que houve um erro, negligência ou baixa qualidade, mas trata-se de incidente que 

poderia ter sido evitado, na maior parte das vezes.  Além do óbito, os eventos 

adversos também podem gerar sequelas com comprometimento do exercício das 

atividades da vida do paciente e sofrimento psíquico, além de elevar o custo 

assistencial. De acordo com o Anuário, dos 19,1 milhões de brasileiros internados 

em hospitais ao longo de 2016, 1,4 milhão foram “vítimas” de ao menos um evento 

adverso. (IESS, 2017, s.n) 

 

 

A pesquisa realizada no Segundo Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no 

Brasil, produzido pelo Instituto de Estudo de Saúde Suplementar (IESS) e pelo Instituto de 

Pesquisa Feluma da Faculdade de Medicina da UFMG, (2018), apontam os resultados obtidos 
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trazendo numeros consideraveis a respeito da incidência de eventos adversos nos hospitais 

brasileiros: 

Resultados: A mortalidade intra-hospitalar geral foi 5,3% no SUS e 2,2% na saúde 

suplementar (SSup) com permanência média de seis dias no SUS e 3,5 dias na SSup. 

A prevalência de pacientes com eventos adversos gerais foi de 6,4% no SUS e 7,1% 

na SSup, com mortalidade 22,8% e 12% respectivamente; a prevalência de eventos 

adversos graves foi 1,9% no SUS e 1,4% na SSup, com mortalidade 37% (RR 1,9) e 

28,8% (RR 2,1) respectivamente; o aumento no tempo médio de permanência 

determinado pelos eventos adversos graves foi 16,4 dias no SUS e 10,5 dias na SSup 

(p65 anos foram as populações com maior prevalência de eventos adversos graves 

(p<0,001 quando comparado com os controles). A incidência de óbito foi acima de 

20% em pacientes expostos a um dos grupos de evento adverso grave: endocardite 

infecciosa; choque, exceto séptico e anafilático; septicemia e choque séptico; úlcera 

por pressão (grau 3 ou 4); insuficiência respiratória aguda; aspiração pulmonar; 

mediastinite; insuficiência renal aguda; pneumonia; meningite; e infecção 

relacionada a dispositivo intravascular. A fração da mortalidade atribuível aos 

eventos adversos graves que é prevenível (FAP), entre os pacientes com óbito 

determinado por estes eventos, foi 30,5% no SUS e 36,1% na SSup. 

 

 

O estudo é um dos mais importantes realizados e disponibilizados, recentemente sobre 

o tema no Brasil. Em suma o estudo aponta que aproximadamente 6 pacientes morrem em 

hospitais p blicos e privados por hora pelos chamados “eventos adversos” que são divididos 

basicamente em erro medico, infecções, falhas procedimentais ou assistenciais. O fato é que 

mais da metade dessas mortes seriam evitáveis. 

 

Ao fim do dia, são 148 pacientes que vão a óbito por erro médico, resultando em 

54.076 vidas perdidas no ano. Entre os eventos adversos graves registrados com 

mais frequência pelo documento estão septicemia (infecção generalizada), 

pneumonia, infecção do trato urinário, complicações com acessos, lesões por 

pressão,  como hemorragia e laceração. Além disso, entre os principais eventos 

adversos graves, cinco não contam com qualquer programa de prevenção ou 

combate, tanto no SUS quanto na rede privada: parada cardiorrespiratória 

prevenível; insuficiência renal aguda; aspiração pulmonar; hemorragia pós-

operatória; e, insuficiência respiratória aguda. (IG SÃO PAULO, 2018). 

 

 

A pesquisa foi feita com base em uma amostra de 450 mil pacientes internados em 

hospitais públicos e privados de municípios com IDH acima da média nacional ao longo de 

2017, oque significa que os números que aparecem na pesquisa podem ser ainda maiores em 

vista do número de pacientes que não fizeram parte do estudo. 

Um caso citado no estudo da universidade Johns Hopkins (2016), e trazido pela revista 

Super Interessante em sua edição de julho de 2018, uma jovem passou por um transplante de 

órgão (não especificado qual órgão pelo estudo). A paciente recebeu alta, porem algum tempo 

depois retornou ao hospital se queixando de fortes dores. Ela passou por diversos exames, 

alguns até sem necessidade que não eram indicados para o caso dela, procedimento esse que 
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acabou mal, por descuido do cirurgião em um dos procedimentos a agulha perfurou o fígado e 

a moça morreu. Houve erro médico, porém, a causa mortis foi registrada como problema 

cardiovascular.  

O caso narrado demonstra um enorme problema e a grande dificuldade para chegar aos 

n meros reais das falhas médicas. “Como o erro médico não costuma ser declarado, ele é 

muito mais difícil de identificar, estudar e combater”. (CORDEIRO,2017,p. 6). 

Raramente o ser humano tende a assumir seus erros de forma espontânea, ainda mais 

quando se trata de uma ação errada de um profissional. Desta forma é evidente que quando o 

médico erra em algum procedimento essa informação seja omitida, por diversos fatores, 

talvez por medo da reação do paciente ou de seus familiares, receio de ter sua reputação como 

profissional diante da sociedade abalada, até mesmo colocar em jogo a imagem do hospital 

onde exerce sua profissão.  

 

“[...] uma enfermeira que trabalha em São Paulo, na condição de anonimato, conta 

ter presenciado diversas situações do tipo. “J  vi médico falhar em exame e não 

admitir para a família do paciente, com medo de punição”, conta. Certa vez, 

trabalhando na UTI de um hospital paulista, ela assistiu a uma mulher de 35 anos dar 

entrada com dores abdominais, ser submetida a um exame exploratório agressivo, 

perder o bebê no processo (estava grávida de dois meses) e ser enviada para a UTI. 

A paciente faleceu horas depois, e por um motivo absurdo. “Os médicos tinham 

deixado uma pinça grande dentro dela”, diz a enfermeira. “ Ela j  tinha sofrido duas 

paradas cardiorrespiratórias durante o exame, não resistiria a ser aberta novamente 

para retirada da pinça. “Depois que ela morreu, o pessoal do centro cir rgico foi até 

a UTI, abriu o corpo dela e retirou a pinça, antes que a necropsia identificasse o 

erro.” (CORDEIRO, 2018, pg.6). 

 

 

Tais informações geram certa insegurança quanto ao atendimento dos serviços de 

saúde. Por mais seguro que pareça, qualquer procedimento pode acabar mal quando junto a 

ele vem a negligência ou a imperícia. Por outro lado, não existe apenas a figura do paciente 

nessa relação, mas também médicos que se veem reféns de um sistema de saúde defasado, 

sem recursos, e superlotados como é o sistema público de saúde. Além disso, é preciso um 

olhar mais atento a tais índices tendo em vista que se tratam de vidas, milhares de pessoas que 

sofrem diariamente com os erros nos hospitais por diversos fatores.  

 

 

2.3 Responsabilidade Civil Médica  

 

A responsabilidade civil do médico está prevista no sistema jurídico brasileiro desde o 

Código Civil de 1916, em seu art. 1.545: “Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e 
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dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da imprudência, negligência, ou 

imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitação de servir ou ferimento.”. 

Dessa forma como possível notar, na legislação antiga a responsabilidade do médico 

era uma responsabilidade subjetiva, ou seja, deveria ser comprovada por aquele que a 

imputasse.  

Com o advento do Código Civil de 2002, foi ampliado a abrangência do artigo 

anterior, contudo, se manteve a responsabilidade subjetiva dos profissionais da saúde. Assim 

vejamos a redação atual:  

 

O disposto nos arts. 948 949 e 950 aplicam-se ainda no caso de indenização devida 

por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência 

ou imperícia, causar a morte do paciente ou agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou 

inabilitá-lo para o trabalho. 

 

 

Em virtude dessa ampliação Arruda Alvim e Thereza Alvim (2013, p.474 a 475) 

explicitam: 

O profissional da saúde que cause ao paciente um dano patrimonial ou 

extrapatrimonial decorrente de sua atividade profissional, resultando no 

agravamento do problema de saúde, lesão corporal, inabilitação parcial ou total do 

trabalho, morte ou qualquer outra lesão comprovada, seja ela física ou psíquica, 

diante da negligência, imperícia ou imprudência, deve indenizar a vitima [...] A 

responsabilidade dessas pessoas é subjetiva, pois é mister a prova da culpa para que 

haja a devida reparação dos danos. Todavia, o dispositivo sub examine deve ser 

interpretado com o art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

Assim, conforme o que prevê o código, a responsabilidade Civil dos profissionais da 

saúde segue a regra, sendo ela subjetiva, em razão disso deve se a culpa do médico seja 

comprovada por aquele que alega ter sofrido o dano afim de restar configurada a 

responsabilidade.  

Nas palavras de Fabrício Zamprogna Matielo (1998, p.66 apud Mariana Pretel, 2010, 

s/n): 

 
No que concerne à responsabilidade civil dos médicos, segue-se a regra geral da 

imprescindibilidade da demonstração da culpa do agente, amenizadas as exigências 

quanto à prova inarredável e profunda de sua ocorrência ante os termos consignados 

na legislação, quando a natureza da demanda ou as circunstâncias concretas 

apontarem para a responsabilidade mediante a produção de elementos de convicção 

mais singelos. (...) Em princípio, a contratação não engloba qualquer obrigação de 

curar o doente ou de fazer melhorar a qualidade de vida desfrutada, porque ao 

profissional incumbe a tarefa de empregar todos os cuidados possíveis para a 

finalidade última – e acima de tudo moral – de todo tratamento, ou seja, a cura seja 

alcançada. Todavia, a pura e simples falta de concretização do desiderato inicial de 

levar à cura não induz a existência da responsabilidade jurídica, que não dispensa a 

verificação da culpa do médico apontado como causador do resultado nocivo.  
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Desta forma é indispensável à ocorrência da conduta do médico que acaba por causar 

um dano ao paciente por conta de uma atitude imprudente, negligente ou por imperícia. 

Neste sentido explicita Nehemias Domingos de Melo (2014, p.113): 

 

 [...] a responsabilidade civil dos médicos, enquanto profissionais liberais, pelos 
danos causados em face do exercício da sua profissão, ser  apurada mediante 

aferição da culpa (imprudência, negligência ou imperícia , nos exatos termos do 

disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90, art. 14,   4o , e do 

Código Civil (Lei no 10.406/02, art. 951). 

 

 

Antes da chegada do código civil de 2002, foi instituído em 1990, o Código de Defesa 

do consumidor que regulamentou as relações de consumo, tratando em seu artigo 14 § 4 da 

responsabilidade civil do profissional liberal, o qual se enquadra o médico na maioria das 

vezes, o que gerou grande indecisão e divergências doutrinárias a cerca de qual seria a 

legislação aplicável nos casos de erro médico.  

 

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. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa. 

 

 

 Zelmo Denari (2001, p. 192 apud FRANCA, 2015, s/n) discorre acerca das 

disposições do Código de Defesa do Consumidor:  

 

Os médicos e advogados – para citarmos alguns dos mais conhecidos profissionais – 

são contratados ou constituídos com base na confiança que inspiram aos respectivos 

clientes. Assim sendo, somente serão responsabilizados por danos quando ficar 

demonstrada a ocorrência da culpa subjetiva, em quaisquer das suas modalidades: 

negligência, imprudência ou imperícia. 

 

 

Todavia, apesar das divergências a respeito da legislação aplicável, a maioria 

doutrinária entende que entre o médico e o paciente existe uma relação de consumo, sendo 

aplicado desta forma o Código de Defesa do Consumidor, e o código Civil brasileiro em 

relação ao que não seja com ele incompatível. O qual confere maior segurança ao paciente, 

consumidor do serviço, aumentando as possibilidades de reparação dos danos sofridos, 

podendo inclusive ter o benefício da inversão do ônus da prova. 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
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VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da 

prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; (CONSUMIDOR, 2002). 

 

No que se refere à inversão possibilidade da inversão do ônus da prova trazida pelo 

CDC, discorre a respeito da importância desta possibilidade:  

 

Como o Código de Defesa do Consumidor trouxe princípios de facilitação da tarefa 

de provar a culpa do prestador de serviços, inexoravelmente devem eles ter 

aplicação na discussão da responsabilidade civil do médico. (...) Caso assim não se 

entendesse, estar-se-ia inviabilizando por completo toda e qualquer irresignação do 

paciente ou de sua família contra o atendimento recebido do profissional de saúde, 

porque afora as dificuldades incrustadas na formação da prova como geralmente 

exigida, ainda haveria a necessidade de superar os incontáveis percalços que 

facilmente são antevistos quando se pretende fornecer ao julgador elementos 

robustos de convencimento em demandas ajuizadas contra profissionais liberais. 

(MATIELO, 1998, p. 78 apud PRETEL, 2010, s/n) 

 

 

Portanto, conclui-se que é aplicada ao médico a responsabilidade subjetiva, 

decorrendo da culpa quando da realização do tratamento médico, assim, havendo a falha é 

deve ser comprovada à conduta negligente, imprudente ou de imperícia do médico. Essa 

responsabilidade tem base no Código Civil, e no Código de Defesa do Consumidor por 

entender que o médico atua como profissional liberal. No mais, vale mencionar que o médico 

poderá ainda, prestar serviços com subordinação empregatícia, em grupos ou através de 

convênios. Nestas hipóteses, a responsabilidade do médico será igualmente subjetiva, com a 

aplicação dos dispositivos acima mencionados. 

 

 

2.4 Obrigação de Meio e de Resultado. 

 

 

A obrigação é uma “relação júrídica” estabelecida em regra entre um credor e um 

devedor, visando o adimplemento de uma prestação pelo devedor. A obrigação pode ser de 

dar, fazer ou não fazer. Podendo ainda ser de meio ou de resultado.  

 Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, obrigação é "o vínculo jurídico que 

confere ao credor (sujeito ativo) o direito de exigir do devedor (sujeito passivo) o 

cumprimento de determinada prestação”. (GONÇALVES, 2007.) 

Na obrigação de meio o devedor, empenha-se em cumprir a prestação, utilizando seus 

conhecimentos, técnicas e recursos de modo a alcançar o resultado pretendido, porém, não 
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será responsabilizado caso não o atinja. Já na obrigação de resultado além de agir com 

diligencia é essencial o cumprimento útil do resultado esperado pelo credor.  

Luciano de Camargo Penteado e Fábio Vieira Fiqueiredo (2013, p.222) explicam 

sobre as particularidades de cada uma delas: 

 

 A obrigação pode ser de meio, ou de diligência, quando o devedor esteja vinculado 

a prestar determinado comportamento, cujo desempenho exaure o vinculum 

obligationis independentemente de outra questão. Na obrigação de meio basta o 

atuar diligente e leal, independentemente da consequência fática que venha a 

ocorrer, para considerar-se cumprida a obrigação [...] são tradicionalmente elencadas 

entre as obrigações de meio a do médico e a do advogado. 

 

 

Neste sentido, assim dispos o Ministro Marco Aurélio (2018, s/n) acerca da obrigação 

do médico, em decisão de um Agravo de Recurso Especial: 

 

[...] a obrigação do médico é de meio e não de resultado, uma vez que deve 

empregar determinados meios na busca por uma finalidade, porém, não 

necessáriamente, ele deve garanti-la. Trata-se de um contrato com o devedor, o 

profissional da saúde, se obriga a prestar determinadas atividades, com uso diligente 

de todo seu conhecimento científico. 

 

 

Para  Fabrício Zamprogna Matielo (1998, p. 53 apud apud Mariana Pretel, 2010, s/n ): 

 
Obrigação de meios é a que vincula o profissional à aplicação diligente de todos os 

recursos disponíveis para a melhor condução possível do caso clínico que será alvo 

de seus préstimos. O médico não fica adstrito a um resultado final, mas tem de 

envidar todos os esforços e utilizar-se dos aparatos técnicos que estiverem 

razoavelmente ao seu alcance. A cura do paciente não é, certamente, o objetivo 

jurídico da contratação, embora se coloque como finalidade primacial do 

atendimento prestado. (...) A existência da obrigação de meios é a única solução que 

pode justificar a liberdade de atuação do profissional de saúde, pois se fosse ele 

jungido a um resultado específico, fatalmente estaria derrubada até mesmo a teoria 

da contratualidade nas relações médico/paciente. (...) O compromisso de curar 

definitivamente um canceroso em etapa terminal, ou um aidético nas mesmas 

condições é carga insustentável face ao estado atual de evolução da ciência. Aceitar 

o encargo de curar, (...) equivaleria a estabelecer no contrato obrigação 

juridicamente impossível. (...) Na relação que envolve obrigação de meios o objeto 

do contrato é a atuação zelosa e tecnicamente correta do médico, mantendo-se 

dentro dos parâmetros apontados pela ciência.  

 

 

O entendimento dominante na doutrina e jurisprudência é que a relação contratual 

entre médico e paciente constitui uma obrigação de meio, e não de resultado. Entende-se desta 

forma que o médico não tem a obrigação de curar ou salvar a vida do paciente, mas sim de 

agir da melhor forma possível, utilizando seus conhecimentos técnicos e científicos, bem 

como, todos os meios disponíveis para, cuidar, tratar e quando possível, curar uma 

enfermidade. 
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EMEN: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. LAQUEADURA DE 

TROMPAS E POSTERIOR GRAVIDEZ. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 

INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211 DO 

STJ. A RELAÇÃO ENTRE MÉDICO E PACIENTE É CONTRATUAL. 

OBRIGAÇÃO DE MEIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE 

À VÍTIMA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU O 

DEVER DE INDENIZAR EM RAZÃO DA FALTA DE PROVA DO FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO 

STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. [...] 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). 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.533 - SC (2018/0214945-7) RELATORA: 

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE: TERESINHA 

VETTERLI NUESCH ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

RECORRIDO: JORGE BINS ELY ADVOGADOS: LEOBERTO BAGGIO CAON 

- SC003300 LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001 

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400 RAFAELLA ZANATTA CAON 

KRAVETZ E OUTRO (S) - SC022415 DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, 

interposto por TERESINHA VETTERLI NUESCH, em 10/11/2017, com base na 

alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, assim ementado: "PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. AJG. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MATERIAIS. DANOS MORAIS. CIRURGIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. 

OBRIGAÇÃO DE MEIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DOS RISCOS DA CIRURGIA. [...]. Os profissionais da saúde, 

quando da prestação de seus serviços, vinculam-se a obrigação de meio e não de 

resultado. Ou seja, o médico compromete-se a fazer uso de todos os recursos da 

experiência científica disponíveis para a busca do resultado pretendido pelo 

paciente. Dessa forma, a não obtenção do resultado não configura 

inadimplemento ilícito ou erro, pois a obrigação do profissional é limitada aos 

meios utilizados. O erro médico, portanto, é imprudência, negligência ou imperícia 

na condução do procedimento, agindo em desacordo com o preconizado pela prática 

médica. Por outro lado, no caso de cirurgia plástica de natureza estético-reparadora, 

por estar focada na melhoria da aparência e da autoestima, encerra dever de 

resultado, e não simples dever de meio, hipótese em que a culpa do profissional diz-

se presumida [...] Brasília (DF), 12 de setembro de 2018. MINISTRA ASSUSETE 

MAGALHÃES Relatora(STJ - REsp: 1761533 SC 2018/0214945-7, Relator: 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 19/09/2018) 

 

 

Neste sentido “o que se torna preciso observar é que o objeto do contrato médico não é 

a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de cuidados contenciosos, atentos e, salvo 

circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência”. (DIAS, 1950, p.274 

apud EUGENIO,2012, s/n). 

 Tendo em vista os aspectos observados, a obrigação do médico na prestação de seus 

serviços são em regra uma obrigação de meio, entretanto, ela será de resultado, no caso de 
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cirurgia plástica estética, anestesia, transfusão de sangue, por exemplo, pois, nesses casos o 

médico se compromete com um resultado útil. 

 

Como visto, de acordo com o entendimento majoritário, caso o profissional de saúde 

assuma uma obrigação de resultado, como no caso do médico cirurgião plástico 

estético, a sua responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa. “No caso do 

médico cirurgião plástico reparador, bem como nos demais médicos e profissionais 

em geral, a obrigação é de meio ou de diligência e a premissa da sua 

responsabilização é a prova da culpa (responsabilidade subjetiva). (Tartuce (2011, p. 

457) 

  

A obrigação do médico pode ser de meio, como geralmente é, mas também pode ser 

de resultado, como quando faz um Raio X, um check-up, aplica ondas de calor, dá 

uma injeção, faz transfusão de sangue, procede a determinada esterilização 

necessária ou, como já nos referimos, no caso da cirurgia plástica estética. Também 

há possibilidade da obrigação do médico ser de resultado quando assume 

expressamente a garantia da cura. (STOCO, 2013, p.726.) 

 

 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.970 - MG (2018/0044851-0) 

RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO AGRAVANTE : PATRÍCIA 

JEUNON DE ALENCAR E LOMBARDI ADVOGADOS : MARCELO DIAS 

GONÇALVES VILELA - MG073138 BRUNO VELOSO LAGO - MG077974 

GABRIELA ZAIDAN CUNHA E OUTRO (S) - MG128865 AGRAVADO : NIZIA 

DE SOUZA GOMES ADVOGADOS : SILVANIA DOS SANTOS SOUZA 

CORREA - MG046238 PRISCILA DE SOUZA CORREA CARDOSO E OUTRO 

(S) - MG117491 INTERES. : SANITAS POLICLINICA LTDA CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB 

A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ERRO MÉDICO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. OBJETIVO ESTÉTICO. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. 

SÚMULA Nº 283 DO STF. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 

SÚMULAS NºS 5 e 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO NÍZIA DE SOUZA GOMES (NILZA) 

ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra PATRÍCIA 

JEUNON DE ALENCAR E LOMBARDI (PATRÍCIA), cujos pedidos foram 

julgados, em parte, procedentes (e-STJ, fls. 507/515). A apelação interposta por 

PATRÍCIA foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem, não conhecido o 

recurso adesivo de NÍZIA, nos termos da seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- AGRAVO RETIDO - NÃO REITERAÇÃO EXPRESSA NO RECURSO - 

ACIDENTE DE CONSUMO - DANO MORAL - CIRURGIA ESTÉTICA - 

INSUCESSO - VALOR DA CONDENAÇÃO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE [...] , fls. 667/672).[...] Pois bem. Embora PATRÍCIA 

tenha alegado que o aludido procedimento médico não seja necessariamente estético, 

o fato é que, na hipótese dos autos, o contexto fático delineado no aresto combatido 

revelou que NÍZIA procurou a médica em questão com objetivos estéticos, e não por 

prescrição médica em virtude de eventual risco à sua saúde. Por oportuno, 

trascrevem-se trechos do aresto atacado, a evidenciar o objetivo da intervenção 

cirúrgica em NÍZIA, qual seja, o resultado estético: Tratando-se de demanda em 

que se discute a atuação técnica do médico que realizou a cirurgia na autora, cumpre 

verificar a ocorrência de culpa, de sorte a aferir a existência de nexo causai, aos 

quais se aplica a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o que preceitua o 

artigo 14, § 4º, Código de Defesa do Consumidor, in verbis: (...) Entretanto, há 

hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o 

alcance do objetivo buscado para que se possa considerar cumprido o 

contratado entre o cliente e o cirurgião. Nesse passo, embora afirme a apelante 
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que a cirurgia teve caráter corretivo e reparador, sem a obrigação do resultado final, 

mas resultado meio, não afasta a necessidade de se analisar se agiu com culpa na 

provocação de insucesso cirúrgico. Importante registrar que a discrepância na arcada 

dentária causa diversos efeitos danosos sobre o organismo, de sorte que a cirurgia 

reparadora pertence também à área da medicina e não apenas à da odontologia. Do 

caderno processual, afere-se que o contrato entre as partes (fls. 34), estabeleceu a 

situação em que a autora se encontrava e o que se propunha, in verbis: 1) Paciente 

desdentada ou semi-dentada c/ prótese superior e inferior. 2) Apresentava mordida 

cruzada. 3) Desejava ficar mais jovem. (Destaque nosso) Ora, quando da consulta 

realizada no pré-operatório, o que ficou contratado com a autora é que ela "desejava 

ficar mais jovem", de onde se pode concluir que seu objetivo era uma cirurgia 

estética. Quisesse realizar cirurgia reparadora da "mordida cruzada", poderia ter 

procurador profissional odontólogo com especialidade para sua correção. Contudo, 

procurou médica com especialidade de cirurgia plástica. Nesse aspecto, a meu 

entendimento, andou bem o Juízo de 1o Grau que entendeu que o contrato entre as 

partes não foi de reparação, mas sim estético. Cumpre anotar que o médico tem 

culpa presumida ao assumir a obrigação de resultado, ou seja, posiciona-se na 

transição para a responsabilidade sem culpa. Nessa linha, colaciono os julgados: (...) 

Como o objeto do pedido autoral e do recurso abrange somente a cirurgia 

bucomaxilofacial, concernente à correção da "mordida cruzada" derivada da 

prognatismo mandibular, caracterizada pelo excesso de crescimento da arcada 

inferior em relação superior, importante trasladar parte do que restou afirmado pelo 

odontólogo nomeado perito do juízo. A propósito: (...) Importante consignar, que a 

autora teve alta em 03/01/2002, enquanto a perícia teve inicio em data de 

09/04/2009, portanto, após 07 anos. No caso em apreciação, o profissional médico 

que consente em realizar procedimento de caráter plástico, intervindo pela primeira 

vez no organismo do paciente, assume, em meu juízo, obrigação de atingir o 

resultado. Do contrário, vislumbrasse a impossibilidade de alcançar o resultado 

desejado pela paciente, deveria preveni-la ou recursar-se à realização do 

procedimento (e-STJ, fls. 620/625 - sem destaques no original). Dessarte, de 

acordo com o Tribunal de origem, a cirurgia teve objetivo de embelezamento e, 

portanto, o contrato foi de resultado. O TJMG considerou, assim ser objetiva a 

responsabilidade do profissional médico. Essa conclusão encontra-se consoante 

o reiterado entendimento do STJ, conforme ilustram os precedentes abaixo 

colacionados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA VIA ESPECIAL. 

DESNECESSIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

PROFISSIONAL QUE DEVE AFASTAR SUA CULPA MEDIANTE PROVA DE 

CAUSAS DE EXCLUDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]2. 

Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja 

responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma 

excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento 

do paciente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.4687.56/DF, 

minha relatoria, Terceira Turma, DJe 24/5/2016 - sem destaque no original). 

 

 

Pelo exposto, conclui-se que hoje é quase pacífico que a obrigação do profissional 

médico é de meio. Por outro, lado tem se entendido que ela será de resultado quando 

relacionada à medicina estética, cabendo desse modo observar o caso concreto, sendo que no 

caso de obrigação de meio a responsabilidade será subjetiva tendo que ser comprovada pelo 

paciente, já na de resultado a responsabilidade do médico será presumido, visto que poderá 

comprovar alguma excludente de responsabilidade.     
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III RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO 

 

 

3.1 Aspectos Iniciais  

 

 

Ao longo deste capitulo abordaremos a respeito da responsabilidade que o Estado tem 

pelo dano por erro médico. Faremos uma análise da forma que o Estado é responsabilizado e 

como também pode não ser responsabilizado, mesmo que ocorra dano, nesse caso estaremos 

tratando das excludentes de responsabilidade. Abordaremos também a respeito do médico que 

atua na esfera pública, caracterizados como servidores públicos, e como são responsabilizados 

por seus atos. Por fim, cabe a importante discussão e análise acerca da Denunciação da lide, 

sua aplicação e as divergências que encontramos quanto à possibilidade de utiliza-la nos 

processos em que o Estado responde objetivamente. 

Antes de adentrarmos nos assuntos em específico, cabe aqui uma breve análise a 

respeito do funcionamento da saúde pública no Brasil, seus pontos positivos e as dificuldades 

encontradas tanto pelos pacientes como pelos médicos.  

Analisaremos de forma superficial as condições de saúde pública, tendo em vista que 

necessitaria de um estudo mais aprofundado extenso e complexo para abordarmos alguns 

dados acerca do tema.  

A saúde Pública encontra-se disciplinado na Constituição Federal de 1988 em seus 

artigos 196 a 200, como um direito de todos e dever do Estado, assim vejamos: 

 

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. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

 

 

 

No artigo 198 e incisos seguintes também da Constituição de 1988 podemos visualizar 

os princípios que regem o SUS e como é a arrecadação financeira para seu funcionamento. 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
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governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.§ 1º O 

sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes.§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos 

mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I- no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser 

inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 

tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que 

forem transferidas aos respectivos Municípios; III -  no caso dos Municípios e do 

Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e 

dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.  § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:I -  os 

percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II -  os critérios de rateio dos 

recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando 

a progressiva redução das disparidades regionais;III -  as normas de fiscalização, 

avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e 

municipal; 

 

 

Na maioria das vezes quando falamos de saúde pública logo pensamos no SUS 

(Sistema Único de Sa de , “a sa de no Brasil se divide hoje em p blica e suplementar. A 

saúde pública está estruturada dentro do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, 

já a saúde suplementar é a saúde privada, que compreende os planos de saúde (CARVALHO, 

2018, s.n).  

É indiscutível a importância que o SUS tem, e sem dúvida pelo contexto histórico do 

Brasil foi uma grande conquista para o país, tendo em vista que a maioria da população utiliza 

e necessita dos serviços de saúde pública.  

 

O SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, são 190 milhões de 

brasileiros potencialmente usuários e 150 milhões que dependem exclusivamente 

desse sistema. Apesar de inúmeras conquistas e avanços desde a sua criação, a saúde 

pública no Brasil enfrenta diversos problemas. É comum pacientes esperarem horas 

para ser atendidos, hospitais sem leitos suficientes, estrutura precária e grandes filas 

para consultas e tratamentos. Muitos pesquisadores e especialistas na área têm se 

debruçado sobre o tema a fim de verificar os principais gargalos do sistema e há 

certa unanimidade em relação a dois aspectos: o sistema é mal gerenciado e o 

financiamento é insuficiente. (CARVALHO, 2018, s/n). 

 

 

De acordo com o estudo de Carla Mereles (2018, s/n) ocorreram avanços em relação à 

saúde pública no Brasil. Antigamente não eram todos que podiam usar da assistência à saúde, 

sendo reservada apenas a classe trabalhadora sendo privilégio de quem tinha carteira assinada. 

Desde sua colonização não havia políticas públicas engajadas para criar um sistema que 

garantisse a saúde da população. O que predominava era a caridade e filantropia. Mais adiante 
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o Estado passou a investir em ações para prevenção e combate as epidemias e problemas 

sanitários que atacavam a população. Foi em 1953 na 3º conferência Nacional de Saúde que 

começou a clarear o caminho para a consolidação de um sistema de saúde, mas foi depois da 

ditadura militar e da 8º conferência Nacional de Saúde que se formou um esboço do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro documento a colocar o 

direito à saúde definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro, sendo por ela defendido 

que esse sistema de saúde deve ser prestado de forma gratuita e com qualidade.  

Apesar de o sistema de saúde do Brasil ser um dos maiores do mundo, e ser 

incomparável em relação a outros países em se tratando de atendimento, tratamentos e 

cuidado com a saúde de toda população, ela não tem sido vista com bons olhos, tendo em 

vista certo descaso com a qual tem sido tratada, especialmente pela estagnação e o não 

desenvolvimento na área da saúde e a má distribuição financeira.  

Uma pesquisa realizada pelo UOL (2018, s/n) disponibilizada pela revista Ciência e 

Saúde aponta as piores e principais dificuldades encontradas no Sistema Único de Saúde, 

sendo a primeira a falta de médicos e a má distribuição de médicos no país, outros fatores são 

a longa espera para marcar consulta, faltam leitos, atendimento na emergência e a falta de 

recursos para a saúde. (SOBRINHO, 2018, s/n) 

Pacientes e médicos padecem diariamente com a situação em que se encontram os 

hospitais públicos. 

 É possível notarmos a diferença que existe nos serviços de saúde pública em várias 

regiões do país, lugares mais carentes ou com uma grande população, sofrem com 

superlotação de hospitais, falta e medicamentos, falta de médicos, e matérias essências para 

garantia da saúde pública. O que ocorre pela má administração e pela falta de recursos para  

saúde. 

 

Apenas 3,6% do orçamento do governo federal foram destinados à saúde em 2018. 

O percentual fica bem abaixo da média mundial, de 11,7%, de acordo com a OMS. 

Essa taxa é menor do que a média no continente africano (9,9%), nas Américas 

(13,6%) e na Europa (13,2). Na Suíça, essa proporção é de 22%. O estudo aponta 

que o gasto com saúde no Brasil é de 4 a 7 vezes menor do que o de países com 

sistema universal de saúde, como Reino Unido e França, e inferior ao de países da 

América do Sul em que saúde não é um direito universal, casos da Argentina e 

Chile. Essa proporção não deve mudar muito pelos próximos anos, graças à Emenda 

à Constituição aprovada em dezembro de 2016, que limita o crescimento dos gastos 

públicos pelos próximos 20 anos ao percentual da inflação nos 12 meses anteriores. 

Esse congelamento dos gastos vai representar perdas de R$ 743 bilhões para o SUS 

no período, segundo estudo do IPEA. "O SUS está subfinanciado, uma situação 

agravada pela crise econômica e política do país", avalia o pesquisador. "Mesmo 

como problemas de gestão, o dinheiro disponível não dá conta das necessidades do 

setor." (SOBRINHO, 2018, s/n). 
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O Conselho Federal de Medicina (2014, s/n) também traz dados alarmantes: 

 

Dos R$ 47,3 bilhões gastos com investimentos pelo Governo Federal em 2013, o 

Ministério da Saúde foi responsável por apenas 8,2% dessa quantia, segundo 

levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM). Dentre os órgãos do 

Executivo, a Saúde aparece em quinto lugar na lista de prioridades no chamado 

“gasto nobre”. Isto significa que as obras em rodovias, est dios, mobilidade urbana e 

até armamento militar como blindados, aviões de caça e submarinos nucleares 

ficaram a frente da construção, ampliação e reforma de unidades de saúde e da 

compra de equipamentos médico-hospitalares para atender o Sistema Único de 

Saúde (SUS).  
 

 

Há descaso com a saúde também quando nos deparamos com a falta de 

profissionalismo de médicos que faltam em seus plantões e dias normais de trabalho ou outras 

não atendem de forma ríspida às vezes sequer ouvem seus pacientes, tornando a relação 

médico-paciente cada vez mais desumana e plástica. Seja pela rotina estressante e dura de 

hospitais e postos de saúde ou por pela má vontade também. 

Neste sentido Antonio Carlos Lopes (2011, s/n) presidente da Sociedade Brasileira de 

Clínica Médica, descreve como tem se tornado tal relação, tanto no âmbito Público como no 

privado: 

 

Vivemos tempos de grande avanço tecnológico. Com todas as vantagens da 

globalização, verificamos, ao mesmo tempo entristecidos, o distanciamento entre as 

pessoas. Assim como em nossa vida particular, este distanciamento ocorre no campo 

profissional e também nos consultórios e hospitais. Cada vez é mais comum ver 

médicos e pacientes dando lugar a números, exames e diagnósticos tornarem-se 

códigos, e a comunicação perder sua essência. Aquele médico de família, que 

acompanhava todos os seus integrantes ao longo de suas vidas, não existe mais. Ou 

restam pouquíssimos. Hoje temos um estranho avaliando outro estranho - em apenas 

alguns minutos de curto diálogo, provavelmente, nunca mais se encontrarão. É de se 

lamentar... Seja da rede pública ou privada, o médico necessita de tranquilidade e 

deve ter todas as ferramentas necessárias para um atendimento no qual possa 

oferecer o melhor do seu conhecimento, toda a sua atenção e, principalmente, todo o 

seu respeito. Ele precisa de tempo suficiente para conhecer o paciente, descobrir 

suas queixas, averiguar seu passado, seus anseios e angústias, e fazer com que saia 

aliviado, com perspectiva de ter seu problema encaminhado. 

 

 

Por outro lado pode-se compreender também que por mais que o profissional se 

esforce para fazer um bom trabalho e colocar em prática a vontade de ajudar, a empatia e 

desejo de ver o outro bem e curado de qualquer que seja a enfermidade, é complicado exercer 

a profissão de médico em hospital ou unidades básicas de saúde do brasileiro quando diversos 

fatores acarretam a dificuldade de uma assistência satisfatória, onde há pessoas sofrendo com 

a demora no atendimento, algumas quase morrendo até, e não estar ao seu alcance ajudar, pois 
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faltam coisas simples, gerando um mal estar tanto para os pacientes como para os médicos, 

outros fatores que tornam ainda mais dificultosa a situação é a desestabilização emocional e 

forte pressão que esses profissionais sofrem diariamente, e até por algumas das vezes estarem 

meses sem receber salário, ou às vezes verem seus próprios colegas de profissão agindo de 

forma errada eticamente. 

 

3.2 Responsabilidade Civil do Estado 

 

Passamos agora a análise da responsabilidade do Estado. Esta pode ser descrita como 

uma obrigação imposta legalmente, no sentido de o Estado ressarcir os danos causados a 

terceiros, pelos atos de seus agentes, no exercício de suas funções, sejam eles lícitos, ilícitos, 

omissivos ou comissivos. 

Com tudo que já foi abordado até aqui acerca da responsabilidade, podemos observar 

que, para nosso ordenamento jurídico, a regra geral é de que o dever de reparar um dano é 

subjetivo, devendo ser comprovado certos elementos para caracterizar a responsabilidade. 

Porém, nossa legislação, com escopo protetivo, criou certas exceções, possibilitando desta 

maneira em determinados casos a aplicação da responsabilidade objetiva. Estando presentes a 

conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Assim vejamos precipuamente o que dispõe nossa Constituição Federal, 

 

Art. 37 – (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. (Art. 37, § 6 da Constituição Federal de 

88). 

 

 

Vejamos também outros artigos a respeito do tema dispostos no CC de 2002. 

 

 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de repara o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por natureza, risco 

para os direitos de outrem. 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis 

por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado 

direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou 

dolo. 

 

Importante se faz mencionar Alexandrino e Paulo que aduzem da seguinte forma: 
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No âmbito do Direito Público, temos que a responsabilidade civil da Administração 

Pública se evidencia na obrigação que tem o Estado de indenizar os danos 

patrimoniais ou morais que seus agentes, atuando em seu nome, ou seja, na 

qualidade de agentes públicos, causem à esfera juridicamente tutelada dos 

particulares. Traduz-se, pois, na obrigação de reparar economicamente danos 

patrimoniais, e com tal reparação se exaure. Não se confunde a responsabilidade 

civil com as responsabilidades administrativa e penal, sendo essas três esferas de 

responsabilização, em regra, independentes entre si, podendo as sanções 

correspondentes ser aplicadas separada ou cumulativamente conforme as 

circunstâncias de cada caso. A responsabilidade penal resulta da prática de crimes ou 

contravenções tipificados em lei prévia ao ato ou conduta. Já a responsabilidade 

administrativa decorre de infração, pelos agentes da Administração Pública – ou por 

particulares que com ela possuam vinculação jurídica específica, sujeitos, portanto, 

ao poder disciplinar –, das leis e regulamentos administrativos que regem seus atos e 

condutas (ALEXANDRINO, PAULO, 2010, p. 722). 

 

 

Segundo Hely Lopez Meirelles (2016), ação e omissão que tenha nexo de 

causalidade com o dano experimentado pela vítima, independentemente de dolo ou culpa, 

será desta maneira que a Responsabilidade Civil do Estado se configurará. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Quando se fala em responsabilidade do Estado, está-se cogitando dos três tipos de 

funções pelas quais se reparte o poder estatal: a administrativa, a jurisdicional e a 

legislativa. Fala-se, no entanto, com mais frequência, de responsabilidade resultante 

de comportamentos da Administração Pública, já que, com relação aos Poderes 

Legislativo e Judiciário, essa responsabilidade incide em casos excepcionais (DI 

PIETRO, 2007, s/n). 

 

Desse modo compreendemos que a penalidade em desfavor do Estado ocorre nas 

esfera administrativa, jurisdicional e legislativa do Poder Estatal. Cumpre esclarecer também 

que a responsabilidade do Estado será sempre Civil, de forma pecuniária e decorrentes dos 

atos praticados por seus agentes públicos no exercício de sua função: 

 

A evolução que a teoria objetiva provocou se deu pelo fato da facilitação da ação da 

vítima em concreto na reparação do dano, gerando aos infratores a obrigação de 

indenizar por acidentes provenientes de suas atividades, em detrimento da teoria 

subjetiva, para a qual o agente precisa salientar a culpa dentro da ideia de desvio de 

conduta. A prova acaba sendo de difícil constatação, criando grandes óbices à 

vítima, parte hipossuficiente, seja econômica e culturalmente, que quase sempre 

acabava arcando com o ônus probatório. Com a técnica da presunção de culpa, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da condição menos favorável da 

vítima. Já é pacífico o entendimento de que o ordenamento jurídico brasileiro admite 

que o Estado possa causar prejuízos aos seus administrados, através de 

comportamentos lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, resultando-lhe a 

obrigação de recompor tais danos. A responsabilidade do Estado obedece a um 

regime próprio, compatível com sua situação jurídica, pois potencialmente tem o 

condão de proporcionar prejuízos macroscópicos. Ademais, os administrados não 

têm poderes para diminuir a atuação do Estado, no âmbito de seus direitos 

individuais (LOPES, 2013, p. 7). 
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A forma em que o Estado é responsabilizado pelos atos de seus agentes é de suma 

importância, levando-se em consideração a relação de inferioridade entre a administração 

pública e quem foi lesado por sua conduta omissiva ou comissiva. É de se imaginar como 

seria difícil um particular provar a culpa do Estado.  

O modo como o Estado responde por seus atos, passou por várias transformações ao 

longo do tempo. Passamos então a analisar a evolução das teorias da responsabilidade do 

Estado, e qual é dotada pelo Brasil hoje.  

A primeira teoria era a teoria da irresponsabilidade do Estado, ou seja, o Estado na 

figura do rei, não respondia por seus atos. Essa teoria tinha base na soberania do 

administrador máximo, ou seja, partia do ponto de que seus atos do rei nem de seus prepostos 

poderiam ser considerados lesivos. Assim ele não se submetia a reparação. Nas palavras de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

 

A teoria da irresponsabilidade foi adotada na época dos Estados absolutos e 

repousava fundamentalmente na ideia de soberania: o Estado dispõe de autoridade 

incontestável perante o súdito; ele exerce a tutela do direito, não podendo, por isso, 

agir contra ele; daí os princípios de que o rei não pode errar (the king can do no 

wrong; le roi ne peut mal faire  e o de que “aquilo que agrada ao príncipe tem força 

de lei” (quod principi placuit habet legis vigorem). Qualquer responsabilidade 

atribuída ao Estado significaria colocá-lo no mesmo nível que o súdito, em 

desrespeito a sua soberania (DI PIETRO, 2018, p.816) 

 

Após foi adotada a teoria civilista dos atos de império e gestão, afim de reduzir a 

irresponsabilidade do monarca. Essa teoria passou a adotar a responsabilidade civil ao Estado, 

aplicando nos atos de gestão e afastando a responsabilidade nos atos de império. Assim 

distinguia o rei que praticava atos de império decorrentes da supremacia, da pessoa do Estado 

que praticava atos de gestão por meio de seus representantes, ou seja, seria possível apenas 

responsabilizar os agentes públicos.  

Assim assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018 p. 81) 

 

Foi no século XIX que a tese da irresponsabilidade ficou superada. Porém, ao 

admitir-se, inicialmente, a responsabilidade do Estado, adotavam-se os princípios do 

Direito Civil, apoiados na ideia de culpa; daí falar-se em teoria civilista da culpa. 

Numa primeira fase, distinguiam-se, para fins de responsabilidade, os atos de 

império e os atos de gestão. Os primeiros seriam os praticados pela Administração 

com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos unilateral e 

coercitivamente ao particular independentemente de autorização judicial, sendo 

regidos por um direito especial, exorbitante do direito comum, porque os 

particulares não podem praticar atos semelhantes; os segundos seriam praticados 
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pela Administração em situação de igualdade com os particulares, para a 

conservação e desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus 

serviços; como não difere a posição da Administração e a do particular, aplica-se a 

ambos o direito comum. Essa distinção foi idealizada como meio de abrandar a 

teoria da irresponsabilidade do monarca por prejuízos causados a terceiros. Passou-

se a admitir a responsabilidade civil quando decorrente de atos de gestão e a afastá-

la nos prejuízos resultantes de atos de império. Distinguia-se a pessoa do Rei 

(insuscetível de errar – the king can do no wrong), que praticaria os atos de império, 

da pessoa do Estado, que praticaria atos de gestão, através de seus prepostos.  

 

No entanto, tal teoria gerou divergências significativas, pelo fato de que seria 

impossível dividir a personalidade do Estado, quer pela própria dificuldade, senão 

impossibilidade, de enquadrarem-se como atos de gestão todos aqueles praticados pelo Estado 

na administração do patrimônio público e na prestação de seus serviços (DI PIETRO, 2018, 

p.816). 

No que lhe concerne a Teoria publicista da culpa do serviço ou culpa administrativa 

separa a responsabilidade do funcionário da responsabilidade do Estado, não sendo necessário 

à comprovação do dolo ou culpa do agente, desde que demonstrado a culpa da administração 

pública, que seria presumida caso configurasse o não funcionamento ou mau funcionamento 

do serviço público. Essa teoria previa a responsabilidade subjetiva do Estado no caso de mau 

funcionamento dos serviços públicos.  

 

O primeiro passo no sentido da elaboração de teorias de responsabilidade do Estado 

segundo princípios do direito público foi dado pela jurisprudência francesa, com o 

famoso caso Blanco, ocorrido em 1873: a menina Agnès Blanco, ao atravessar uma 

rua da cidade de Bordeaux, foi colhida por uma vagonete da Cia. Nacional de 

Manufatura do Fumo; seu pai promoveu ação civil de indenização, com base no 

princípio de que o Estado é civilmente responsável por prejuízos causados a 

terceiros, em decorrência de ação danosa de seus agentes. Suscitado conflito de 

atribuições entre a jurisdição comum e o contencioso administrativo, o Tribunal de 

Conflitos decidiu que a controvérsia deveria ser solucionada pelo tribunal 

administrativo, porque se tratava de apreciar a responsabilidade decorrente de 

funcionamento do serviço público. Entendeu-se que a responsabilidade do Estado 

não pode reger-se pelos princípios do Código Civil, porque se sujeita a regras 

especiais que variam conforme as necessidades do serviço e a imposição de conciliar 

os direitos do Estado com os direitos privados. A partir daí começaram a surgir as 

teorias publicistas da responsabilidade do Estado: teoria da culpa do serviço ou 

da culpa administrativa e teoria do risco, desdobrada, por alguns autores, em teoria 

do risco administrativo e teoria do risco integral. (DI PIETRO, 2018, p.822). 

 

A teoria do risco administrativo, aplicada nos tempos atuais no Brasil, prevê a 

responsabilidade objetiva do Estado. Para esta teoria o Estado responde pelos atos de seus 

agentes, sejam eles licitos ou ilícitos, bastando para tanto que o Estado tenha causado um 

dano a terceiro. 
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O Código Civil acolheu a teoria da responsabilidade objetiva, ligada à ideia de risco. 

Assim dispondo no artigo 927, “haver  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”. (CC  

 

A teoria da culpa do serviço, também chamada de culpa administrativa, ou teoria 

do acidente administrativo, procura desvincular a responsabilidade do Estado da 

ideia de culpa do funcionário. Passou a falar em culpa do serviço público. 

Distinguia-se, de um lado, a culpa individual do funcionário, pela qual ele mesmo 

respondia, e, de outro, a culpa anônima do serviço público; nesse caso, o funcionário 

não é identificável e se considera que o serviço funcionou mal; incide, então, a 

responsabilidade do Estado. Essa culpa do serviço público ocorre quando: o serviço 

público não funcionou (omissão), funcionou atrasado ou funcionou mal. Em 

qualquer dessas três hipóteses, ocorre à culpa (faute) do serviço ou acidente 

administrativo, incidindo a responsabilidade do Estado independentemente de 

qualquer apreciação da culpa do funcionário. (DI PIETRO, 2018, pag.823). 

 

Em suma, o Brasil adota a teoria do risco administrativo. Dessa forma basta configurar 

a, o nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o dano experimentando pela vítima 

para que surja a responsabilidade objetiva, não sendo necessário que estejam presentes para 

tanto a falta de serviço, o dolo ou a culpa.  

Cabe abordamos as excludentes de responsabilidade, que podemos entender por 

aquelas situações que retiram o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado ao 

particular, eliminando dessa forma sua responsabilidade. Dentre as causas excludentes da 

responsabilidade civil destacam-se o caso fortuito ou de força, estado de necessidade e a culpa 

exclusiva da vítima. 

Por caso fortuito ou de força maior, podemos entender como fatos ou eventos 

imprevisíveis ou que é de difícil previsão, assim sendo difíceis de serem evitados, e que 

causam consequências para outras pessoas, no entanto, não geram responsabilidade nem 

direito de indenização. Alguns exemplos são os fenômenos da natureza, tais como 

tempestades, furacões, raios, etc ou fatos humanos como guerras, revoluções e outros.  

 

Importante ressaltar que se o Estado deixar de realizar ato ou obra considerada 

indispensável e sobrevier fenômeno natural que cause danos a particulares pela falta 

daquele ato ou obra, portanto conduta omissiva, o Poder Público será o responsável 

pela reparação de tais prejuízos, visto que neste caso estará presente o nexo de 

causalidade entre o ato omissivo e o dano. Desta forma, a causa do dano não é o fato 

de força maior, mas o desleixo do Estado em, sendo possível prever tal fenômeno e 

suas consequências, nada ter feito para evitá-las. (LOPES, 2013, p. 8) 
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Conforme o disposto no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro de 

2002: “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram 

possíveis evitar ou impedir”. 

 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo 

único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujo efeito 

não era possível evitar ou impedir. (BRASILEIRO, 2002.) 

 

O certo é que o caso fortuito ou a força maior se alicerçam em dois elementos: 

“o requisito objetivo, que é a inevitabilidade do evento; e o elemento subjetivo, que é a 

ausência de culpa na produção do evento” (DEMARI, 2017, s/n). 

Apesar da breve análise a respeito do caso fortuito ou força maior que correspondem a 

uma das excludentes de responsabilidade, existe uma grande discussão doutrinária em relação 

à definição de cada uma delas. Alguns autores defendem que são coisas distintas e outros por 

sua vez trata o caso fortuito e a força maior como tendo o mesmo significado. 

Com relação a isto CARVALHO (1997, p. 458) expõe o seguinte:  

 

São fatos imprevisíveis aqueles eventos que constituem o que a doutrina tem 

denominado de força maior e de caso fortuito. Não distinguiremos estas categorias, 

visto que há grande divergência doutrinária na caracterização de cada um dos 

eventos. Alguns autores entendem que a força maior é o acontecimento originário da 

vontade do homem, como é o caso da greve, por exemplo, sendo o caso fortuito o 

evento produzido pela natureza, como os terremotos, as tempestades, os raios e os 

trovões. 

 

 

Nesse sentido: 

 

Estes autores, corretamente conceituam os termos e podemos verificar as 

conceituações nos livros de Diógenes Gasparini, Antônio Queiroz Telles, Hely 

Lopes Meirelles. Entretanto, outros autores, como Maria Sylvia di Pietro e Lucia 

Valle Figueiredo, entendem que a conceituação é inversa, entrando em choque com 

o “Iuris Corpus Civilis”, caracterizando um erro hermenêutico. Ainda, existe um a 

terceira corrente, em que figuram Orlando Gomes e José dos Santos Carvalho Filho, 

que pensam que o melhor é o agrupamento dos termos, por considerarem idênticos 

os seus efeitos. Na realidade, os efeitos em nada são parecidos, pois havendo a 

responsabilidade subjetiva do Estado, por danos causados por seus agentes, como 

construção de pontes, túneis, enfim, serviços de engenharia, resta ao Estado 

indenizar o indivíduo ou a sociedade em caso de ato que configure força maior, 

conforme art. 37, §6o. da Constituição Federal, pela Teoria do Risco Administrativo. 

(SILVA JUNIOR, 2005, s/n) 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10706086/par%C3%A1grafo-1-artigo-393-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10706117/artigo-393-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035419/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


49 
   

 

 

A culpa exclusiva da vítima no mais puro significado da palavra ocorre quando o 

próprio lesado, ou seja, aquele que sofreu o dano foi o único que concorreu para dar causa 

aquilo que lhe prejudicou. Em outras palavras, o Estado não é responsabilizado por aquilo que 

não deu existência. Não seria moral, nem jurídico que qualquer pessoa respondesse por algo 

que não provocou.  

Assim disciplina LOPES (2013.p.8) 

  

A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro é também considerada causa excludente 

da responsabilidade estatal, pois haverá uma quebra do nexo de causalidade, visto 

que o Poder Público não pode ser responsabilizado por um fato a que, de qualquer 

modo, não deu causa. Decorre de um princípio lógico de que ninguém poderá ser 

responsabilizado por atos que não cometeu ou para os quais não concorreu. 

 

 

Ademais, o estado de necessidade se dá pela ação que visa remover perigo eminente. 

Assim, tais atos ao serem praticados de forma a respeitar os limites indispensáveis não são 

considerados ilícitos, excluindo dessa forma a responsabilidade do agente. 

O Código Civil de 2002 disciplina o estado de necessidade em seu artigo 188, assim 

vejamos, 

 

 Art. 188. Não constituem atos ilícitos - os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da 

coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo 

único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o 

tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para 

a remoção do perigo. 

 

Com relação a isto (LOPES, 2013, p. 8) expõe o seguinte: 

 

O estado de necessidade é também causa de exclusão de responsabilidade, pois 

traduz situação em que prevalece interesse geral sobre o pessoal e até mesmo 

individual - princípio da supremacia do interesse público, caracterizado pela 

prevalência da necessidade pública sobre o interesse particular. Ocorre quando há 

situações de perigo iminente, não provocadas pelo agente, tais como guerras, em que 

se faz necessário um sacrifício do interesse particular em favor do Poder Público, 

que poderá intervir em razão da existência de seu poder discricionário.  

 

Vale destacar que, se houver concausas nos casos em que estejam presentes tais 

excludentes, ou seja, quando tiver mais de uma causa que provocou o dano, uma delas sendo a 

omissão do Estado, e que tenham simultaneidade entre a conduta do Estado e do lesado, não 

haverá excludente de responsabilidade. Desta forma caberá a cada uma das partes 

responderem por suas ações na medida de sua participação. 
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Neste sentido, Nehemias domingos de Melo (2014, pag. 14  disciplina “Concausa é 

outra causa, preexistente, superveniente ou concomitante que, juntando-se   causa principal 

contribui para o agravamento do resultado danoso indeniz vel, mas que não tem força para 

ilidir o nexo causal do ato praticado pelo agente principal”. 

Portanto, entendemos que, quando as situações ensejadoras do dano forem impossíveis 

ou quase impossíveis de serem previstas e/ou evitadas, restara eliminada a responsabilidade 

do Estado em responder por esses danos. Porém, se configurada a omissão do Estado, e que 

essa omissão concorreu para que ocasionasse o dano, este por sua vez terá responsabilidade, 

devendo reparar aquém tenha sofrido de forma objetiva.   

 

3.3 Médico como Servidor Público 

 

Com a análise feita em relação à responsabilidade civil do médico e também de como 

recai a responsabilidade civil sobre o Estado, podemos entender de que modo atuará tal 

responsabilidade quando o profissional da saúde é um servidor público, em outras palavras, 

que tipo de responsabilidade o médico que exerce atividade pela Administração Pública para 

terá diante de erro que prejudiquem os administrados.                 

Preliminarmente é importante entendermos a definição de servidor público e quando o 

médico poderá ser assim caracterizado. 

Servidor Público trata-se de uma espécie de agente p blico o qual “são ocupantes de 

cargo de provimento efetivo ou cargo em comissão, regidos pela Lei nº 8.112/90 e são 

passíveis de responsabilização administrativa, apurada mediante processo administrativo 

disciplinar ou sindicância de rito punitivo. (MOURA, 2016, s.n).  

Em outras palavras, conforme dispõe o Portal da Transparência (2018, s/n  “servidor 

público é a pessoa que ocupa legalmente cargo ou função pública para prestar serviços à 

sociedade e ao Estado, visando o interesse público e ao bem comum, exercendo as atribuições 

e responsabilidades previstas”. 

 

O servidor público civil é titular de cargo público, mantém relação estatutária e 

integra o quadro da administração direta, autarquia ou fundação pública. A 

constituição de 1988 abandonou o conceito de funcionário público, passando a 

adotar a designação mais ampla de servidor público. Recebem distinção dentro da 

carta magna, uma espécie, os servidores públicos civis, que têm tratamento 

específico nos artigos de 39 a 41. O servidor público em seu conceito genérico não 

somente faz parte da administração pública, ele efetivamente é o estado, ente 

abstrato, representado por pessoas físicas, que exercerão seu cargo ou função 
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visando ao interesse público e ao bem comum, conforme reza a teoria subjetiva da 

Administração Pública (SANTIAGO, 2006, s.n). 

 

 

A responsabilidade civil do médico que atua pelo Estado, em hospitais públicos, por 

exemplo, é de fácil compreensão quando entendemos a responsabilidade que o Estado tem em 

seus atos.  

Sabemos que, em regra, a responsabilidade será subjetiva, por outro lado, quando se tratar 

do Estado, sendo representado por seus agentes, e sendo ele o causador do dano à 

responsabilidade será em regra objetiva. Então ocorrendo o prejuízo a alguém e não havendo 

nenhuma excludente de responsabilidade que o exime, o Estado tem o dever legal de reparar o 

dano.  

Note que os danos que o Estado pode causar, somente ocorrem através de seus agentes, 

para os fins deste estudo o agente em evidência será o médico público. 

Então como o Estado responde de forma objetiva e é por seus agentes que a vitima é 

prejudica, é correto dizer que o médico público no caso de cometer um erro em sua função 

responderá de forma objetiva e não subjetiva como é a regra? A resposta é negativa 

Quando o médico que trabalha na esfera pública comete um erro em sua profissão e desse 

erro resulta um dano, não será ele que atuará no polo passivo da ação de reparação e sim o 

próprio Estado.  

Nesse sentido Nilson de Oliveira Moraes Jr (2017, s/n) explicita: 

 

O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, retira dos médicos públicos a 

legitimidade passiva para responder as demandas indenizatórias decorrentes de 

danos sofridos durante o tratamento médico, uma vez que o agente público, nesta 

condição, atuou como “longa manus”, ou seja, um executor de ordens da 

Administração Pública. 

 

Vejamos o dispositivo da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 

de dolo ou culpa. 
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A ação nunca deverá colocar o médico como polo passivo da demanda, pois, quem 

responde por ele é o Estado que tomou para si tal responsabilidade e dever de prestar o 

serviço de saúde conforme a Constituição Federal prevê.  

Imaginemos um profissional da saúde que trabalha no Sistema Único de Saúde (SUS), e 

que em um determinado procedimento médico, uma cirurgia, por exemplo, ele não haja de 

maneira correta em tal cirurgia e por causa disso o paciente fique com uma sequela decorrente 

do procedimento adotado de forma errada pelo médico. A vítima ao procurar o poder 

judiciário para buscar de certa forma uma reparação pelo dano sofrido, não poderá colocar 

como réu o médico que fez o procedimento, buscando que ele repare diretamente o dano, pois 

ele não responde nesse caso e sim a Administração Pública. 

Mas o médico não ficará livre de toda e qualquer responsabilização. Administração 

Pública terá direito de regresso contra o médico, em ação autônoma, após o trânsito em 

julgado da ação de reparação, ou até mesmo na própria ação pela denunciação da lide, como é 

o entendimento de alguns autores. Para tanto, deverá comprovar o dolo ou a culpa do agente 

tendo em vista sua responsabilidade subjetiva. 

 

O direito de regresso deve ocorrer pelo exercício de uma ação própria, após o 

trânsito em julgado da ação movida por quem sofreu o dano e a consequente 

condenação em indenização, pois o objetivo da ação é justamente o de a 

Administração ter ressarcido o seu prejuízo decorrente da indenização, em virtude 

de atos praticados dolosa ou culposamente por seus agentes... Importante ainda 

ressaltar, que a ação regressiva possui natureza cível, podendo ser transmitida aos 

sucessores do agente, respeitando-se o limite do patrimônio transferido, nos termos 

do art. 5º, XLV da CRFB. Por ter esta ação natureza cível, pode ela ser ajuizada 

mesmo depois de ser alterado ou extinto o vínculo entre o servidor e a 

Administração (pedido de exoneração, aposentadoria ou disponibilidade, por 

exemplo). (SANTOS, 2016, s/n) 

 

 

Dado o exposto, podemos entender que, o Estado responde por todos seus agentes de 

forma objetiva e que quando o médico servidor público causa um dano ele não atuará no polo 

passivo da demanda, cabendo apenas ao Estado ingressar contra o médico ou hospital em 

Ação de Regresso, que será abordada mais adiante, quando tratarmos sobre a denunciação da 

lide e a forma que o Estado responsabilizará o seu agente, de forma a reaver os prejuízos que 

sofreu com a ação, que nesse caso responderá perante o Estado de forma subjetiva. 

 

3.4 Denunciação da Lide 
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A denunciação da lide é um assunto de importante análise, tendo em vista ser matéria 

de divergência quanto a sua aplicação nos casos de responsabilidade objetiva, e por ser de 

interesse tanto do autor da Ação como também do réu e até do terceiro envolvido. 

É ela então que passamos a analisar. Para os fins deste estudo, consideraremos qual 

possibilidade de o Estado denunciar à lide o médico gerou dano ao paciente.  

De forma resumida a Denunciação da Lide é um instituto legal, disposto no código de 

processo Civil (2015  e seu artigo 125 caput e inciso II diz que: “É admissível à denunciação 

da lide, promovida por qualquer das partes: II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. 

(BRASIL, 2015, s.n) 

 

 De acordo com Alexandre Freitas Câmara ( 2019, p 86) que conceitua : 

 

A denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, pode ser 

provocada por qualquer das partes da demanda, e é admissível nos casos previstos 

no art. 125. Através da denunciação da lide, ajuíza-se uma demanda regressiva 

condicional, destinada a permitir que o denunciante exerça, perante o denunciado, 

no mesmo processo, um direito de regresso que tenha na eventualidade de vir a 

sucumbir na demanda principal... Além deste, o outro caso é aquele em que o 

terceiro está obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, por força de direito de 

regresso, o prejuízo do que for vencido no processo. É o que se dá, por exemplo, no 

processo em que o demandante postula reparação de danos causados em acidente de 

trânsito, sendo admissível que o demandado denuncie a lide à sua seguradora (a 

qual, por força de contrato, tem o dever de indenizar o segurado se este sucumbir na 

causa). A denunciação da lide pode ser promovida tanto pelo autor como pelo réu. 

Caso seja promovida pelo autor, deverá ser requerida desde logo na petição inicial; 

caso seja promovida pelo réu, deverá ser formulada na contestação (art. 126). 

 

 

Nas palavras de Marco Antônio Rodrigues (2016, p. 55 apud Fredie Didier Junior, 

2015, p. 492): 

 
A denunciação da lide configura uma ação antecipada, incidental e eventual, através 

da qual o autor ou o réu de uma demanda procura exercer o seu direito de regresso 

para o caso de sair perdedor na ação originária. Cuida-se de ação incidental, pois 

deve ser proposta no curso de outra demanda. Note-se que se trata de demanda 

eventual, pois o direito de regresso só será consagrado na denunciação, na 

eventualidade de o denunciante se sair perdedor na ação originária. Além disso, 

configura ação antecipada porque, antes de ter prejuízo, o denunciante já buscou 

reconhecer o seu direito. 

 

 

Sua finalidade em especial é garantir uma economia processual. “A denunciação da 

lide é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico para dar celeridade processual, 

quando é evidente a responsabilização de terceiro no caso de derrota na ação principal” (STJ, 

2018, s/n). 
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Não fosse pela denunciação da lide e o autor e/ou réu precisariam provocar 

novamente o Estado-juiz com vistas à prestação de tutela jurisdicional em seu favor, 

exercendo, neste caso, uma nova ação, dando ensejo a um novo processo. O 

instituto, destarte, é técnica de otimizar a prestação jurisdicional (...), viabilizando 

que, pela iniciativa das partes, seja formulado mais de um pedido em um mesmo 

processo para o proferimento de uma só sentença que os aprecie conjuntamente (...). 

Tanto assim que a competência para seu julgamento é, por definição, do mesmo 

juízo (art. 109). A denunciação da lide representa, assim, uma forma de o autor e/ou 

o réu ampliar legitimamente os elementos de uma mesma ação. ( RAUL CESAR 

JUNGES CARVALHO,2017, s.n apud Cassio Scarpinella Bueno, 2009, p.499-500)  

 
 

 Quanto sua finalidade Humberto Teodoro Junior (2018, p. 388 apud Fredie Didier 

Junior 2012, p.381 apud Barbosa Moreira, 1974, p.87) explicita: 

 

Visa a denunciação a enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver o 

denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um 

pretende exercer contra o outro. A sentença, de tal sorte, decidirá não apenas a lide 

entre autor e réu, mas também a que se criou entre a parte denunciante e o terceiro 

denunciado. Realiza-se, por meio da denunciação da lide, um cúmulo de ações, que 

tanto pode ser originário (quando promovido pelo autor) como superveniente 

(quando a iniciativa é do réu). Esse cúmulo, no entanto, tem a característica de ser 

eventual, uma vez que o pedido formulado pelo denunciante contra o denunciado 

pressupõe sempre a condição de sua sucumbência na ação principal. Em outras 

palavras, o pedido veiculado na ação regressiva somente será apreciado em seu 

mérito se ocorrer a derrota da pretensão do denunciante na ação primitiva. Dessa 

maneira, o objetivo do incidente é instaurar um cúmulo de ações sucessivas, 

ampliando o objeto do processo, sobre que irá se formar a coisa julgada. 

 

 

A questão de divergência a respeito da aplicação de tal instituto nas ações em que o 

Estado atua no polo passivo de forma objetiva se dá pelo fato do artigo 125 inciso II do 

Código de Processo Civil admitir que o Estado denuncie á lide o agente que praticou o ato que 

causou dano, exigindo-lhe o ressarcimento, de acordo com o procedimento da denunciação, 

do que foi gasto pelos cofres públicos com a demanda. Isto por que o artigo 37 § 6º da 

Constituição Federal de 1988 diz que: 

 

 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 

de dolo ou culpa.  
 

Assim sendo, fica manifesto o cabimento da denunciação da lide pelo Estado contra 

seu agente, e é com base nesse entendimento que alguns doutrinadores defendem sua 

aplicação. 

Um dos autores que defendem a aplicação e Marco Antônio Rodrigues (2016, p.56) e 

argumenta: 
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Diante do artigo 125, inciso II, surge a dúvida se a Fazenda Pública pode se utilizar 

desse dispositivo para realizar a denunciação da lide a um servidor seu. Nosso 

entendimento é pela possibilidade de denunciação. Isso porque o artigo em questão 

não limitou a aplicação da denunciação da lide a apenas certo grupo de casos, sendo 

certo que poderá, então, ser utilizada pelo Poder Público, a fim de responsabilizar 

em regresso seu servidor, tendo em vista a previsão expressa na Constituição da 

República prevendo esse direito de regresso no artigo 37, parágrafo 6º. Assim sendo, 

não parece cabível efetuar uma restrição ao cabimento dessa intervenção de 

terceiros, se o próprio CPC não o fez.  

 

 

Para Humberto Teodoro Junior (2018, p. 385): 

 
Assim, deve continuar prevalecendo a orientação do STJ de que, mesmo não sendo 

medida obrigatória, nada impede que a Fazenda Pública utilize a denunciação da lide 

ao seu servidor, quando demandada para responder civilmente por ato deste. Aliás, 

tem sido destacado, com procedência, que “é de todo recomend vel que o agente 

público, responsável pelos danos causados a terceiros, integre, desde logo, a lide, 

apresente sua resposta, produza prova e acompanhe a tramitação do processo”. 

Portanto, pode e deve a entidade pública promover a denunciação da lide ao 

preposto, nas ações indenizatórias. 

 

 

É esse também o posicionamento de Haroldo Lourenço (2017, p.173) 

 

Há, contudo, quem sustente ser possível a denunciação, com o que concordamos, em 

uma visão mais ampliativa do art. 125, II, do CPC/2015. Barbosa Moreira sustenta 

que o argumento de acrescer novos fatos ao processo é, justamente, o que admite a 

denunciação na hipótese em comento, o que é inerente a toda denunciação. Na 

verdade, não se pode recusar ao denunciado a possibilidade de contestar as 

alegações que lhe são imputadas. Adere a tal entendimento Cândido Dinamarco, 

acrescentando que a tese restritiva se escora “em conceitos e distinções vigentes no 

direito italiano”, inexistentes no Brasil. Segundo o professor, a tese restritiva parte 

do falso pressuposto de que todo o processo se desenvolve para satisfazer o autor a 

qualquer preço, sem levar a sério que o réu, da mesma forma, pode ser titular do 

direito a alguma espécie de tutela jurisdicional. Há, ainda, a possibilidade de o 

Estado se defender alegando culpa concorrente ou exclusiva da vítima e, nesse caso, 

inevitável será a discussão sobre culpa sendo, então, admissível a denunciação. 

 

 

Por outro lado, os mesmos autores evidenciam as divergências e o posicionamento 

majoritario a respeito no que se refere à aplicação da denúnciação.  

 

O tema é bem polêmico, sendo majoritário o entendimento no sentido de que não 

seria admissível a denunciação da lide, pois o Estado estaria incluindo novo 

fundamento, nova causa de pedir, sendo necessária a discussão sobre culpa, visto 

que a responsabilidade do agente é subjetiva, enquanto a responsabilidade do Estado 

é objetiva. Nesse sentido, inclusive, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já 

uniformizou sua jurisprudência. (LOURENÇO, 2017, p.172) 

 

 

Já Marco Antonio Rodrigues (2016, p.56) traz os argumentos dos que se posicionam 

contra a aplicação da denunciação da lide, o porquê tal instituto não seria medida aplicável 

nas ações contra o Estado.  
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No entanto, existem argumentos contrários à denunciação da lide pelas pessoas 

jurídicas de direito público em face de seus servidores. Em primeiro lugar, alega-se 

que não cabe denunciação da Fazenda em face de seu funcionário, porque a 

responsabilidade do Estado é objetiva, em razão do artigo, parágrafo 6º, da 

Constituição da República. Como a responsabilidade da Fazenda Pública não 

depende da análise de dolo ou culpa, a denunciação geraria um atraso no processo, 

porque a responsabilidade do servidor perante o ente público, ao contrário, é 

subjetiva. Assim, a distinção de responsabilidade levaria a uma ampliação da 

atividade cognitiva, atrasando o processo e levando ao descabimento da 

denunciação. Tal raciocínio, porém, está sujeito a críticas, pois há certas situações 

em que a responsabilidade da Administração pode ser subjetiva, como é o caso da 

omissão. Nesses casos, não se pode falar em descabimento da denunciação, porque a 

natureza da responsabilidade civil de Estado e servidor é a mesma, o que afastaria o 

argumento de ampliação da cognição. 

 

 

Outros grandes doutrinadores como Helly Lopes Meirelles, também defendem uma 

aplicação mais restritiva quanto à denunciação da lide. 

 

Importante notar que administrativistas, da monta de Hely Lopes Meirelles, ao 

analisarem temas específicos como o direito de regresso da Fazenda Pública ao 

funcionário público, acaba por demonstrar o posicionamento restritivista. Isto 

porque, ao explanarem o tema, afirmam ser possível exercer tal ação regressiva 

apenas após a Fazenda já ter sido condenada a indenizar a vítima do suposto dano 

sofrido. (JUNGLES, 2017, s/n apud MEIRELLES, 2010, p.693). 

 

 

Quanto sua aplicação, na prática o posicionamento predominante dos Tribunais é que 

não se permite o Estado denunciar a lide o agente, ou seja, não poderia o Estado denúnciar o 

médico em ação de reparação de danos no qual te responsabilidade objetiva. Por outro, lado 

há ainda juízes e desembargadores que adotam posicionamento diferente com base na lei. 

Vejamos o que disposto no Informativo do STJ nº: 0535 (2014, p.5). 

 

Não cabe a denunciação da lide prevista no art. 70, III, do CPC quando demandar a 

análise de fato diverso dos envolvidos na ação principal. Conforme entendimento 

doutrinário e da jurisprudência do STJ, não é admissível a denunciação da lide 

embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, 

estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla 

dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos 

princípios da celeridade e economia processuais, que essa modalidade de 

intervenção de terceiros busca atender. Precedentes citados: EREsp 681.881/SP, 

Corte Especial, DJe 7/11/2011; AgRg no REsp 1.330.926/MA, Quarta Turma, DJe 

21/11/2013; AgRg no Ag 1.213.458/MG, Segunda Turma, DJe 30/9/2010; REsp, 

1.164.229/RJ, Terceira Turma, DJe 1º/9/2010. REsp 701.868-PR, Rel. Min. Raul 

Araújo, julgado em 11/2/2014. 

 

 

 Cabe analisarmos na íntegra um julgado muito interessante e que alude muito bem o 

presente estudo e como têm sido julgados os pedidos de denunciação da lide para incluir ao 
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processo de reparação de dano o médico servidor público, que é o feito pela Desembargadora 

federal Mônica Nobre (2018, s/n), vejamos: 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO 

MÉDICO ATESTADO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. 

ONEROSIDADE EXECESSIVA AO AUTOR DA AÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL. VALOR MENSAL A TÍTULO DE DESPESAS 

MÉDICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O 

Código de Processo Civil de 1973 será o diploma processual aplicável ao deslinde 

da controvérsia, pois a decisão foi prolatada na vigência do código revogado. - A 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é pessoa jurídica de direito 

público interno, logo, aplica-se, na espécie, o § 6º, do art. 37, da Constituição 

Federal. - O ordenamento jurídico brasileiro adotou a "Teoria do Risco 

Administrativo", pela qual a responsabilidade do Estado em indenizar é objetiva, de 

modo que é suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta lesiva 

imputável à administração e o dano. Desnecessário provar a culpa do Estado, pois 

esta é presumida. Inverte-se o ônus da prova ao Estado que, para se eximir da 

obrigação deverá provar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima 

(AGA 200400478313, LUIZ FUX, STJ; AGA 200000446610, GARCIA VIEIRA, 

STJ). - Para fazer jus ao ressarcimento em juízo, basta à vítima que a instrução 

probatória comprove a existência de fato ofensivo (que, segundo a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, pode ser comissivo ou omissivo) e o nexo de causalidade 

entre este e o dano a ser indenizado, sendo irrelevante, em casos de responsabilidade 

objetiva do Estado, a averiguação da culpa ou do dolo do agente. - Assim, a 

denunciação da lide aos agentes apontados como causadores do dano acaba por 

imputar à parte autora ônus probatório de maior extensão, uma vez que será 

obrigada a demonstrar nos autos a culpa ou o dolo, requisitos que apenas interessam 

ao agravado para fins de administração dos agentes que desempenham atividades 

junto à pessoa jurídica. - Como bem destaca Fredie Didier Junior (em Curso de 

Direito Processual Civil, vol. 1, 12ª Ed., Ed. JusPodivm, 2010) a denunciação da 

lide, em suma, nada mais é do que o exercício do direito de ação pelo denunciante, 

que agrega ao processo um pedido novo e amplia o objeto litigioso. - Extraem-se do 

art. 70 do CPC/1973 que a denunciação da lide aos médicos que atenderam a autora 

ao realizar seu parto não é obrigatória, mas sim facultativa. Em outras palavras, o 

magistrado não está obrigado a deferir a denunciação da lide aos agentes 

supostamente responsáveis pelo ato lesivo caso verifique onerosidade excessiva a 

uma das partes, além de manifesto prejuízo à celeridade e economia processuais. - 

Frisa-se, a título de observação, que nada obsta que o Estado exerça seu direito de 

regresso, constitucionalmente previsto no art. 37, § 6º, CF, em relação ao servidor, 

nos casos de dolo ou culpa. Tal direito permanece inalterado ainda que não seja 

realizada a denunciação da lide. - No caso em comento, a parte agravante sustenta 

que o requerente LEONARDO HUNGRIA FERRAZ é portador de lesão 

neurológica, qual seja paralisia cerebral, que se deu em razão de erro médico 

cometido no momento do parto. Requer o pagamento de indenização a título de 

danos materiais, morais e estéticos em face da Fundação Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul. - Constata-se que, na hipótese, a denunciação da lide aos 

agentes resulta em clara afronta à instrução processual, pois além de não ser 

obrigatória no presente feito, impõe a requerente o ônus de comprovar a culpa lato 

sensu, elemento que sequer possui condições técnicas, científicas ou jurídicas de 

demonstrar e que em nada altera o dever indenizatório do Estado, caso estejam 

demonstrados nos autos os requisitos amplamente explanados acima e sedimentados 

pela legislação. - Assim, quanto ao deferimento da denunciação da lide aos médicos, 

merece reforma a r. decisão agravada. - No que toca ao mérito propriamente dito, a 

parte agravante, em sede de cognição sumária, logrou êxito em demonstrar a 
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existência do dano, a conduta lesiva e o nexo de causalidade entre elas, o que se 

evidencia pelo laudo médico elaborado pelo perito judicial atestando a ocorrência de 

anoxia intrauterina durante o trabalho de parto realizado pela agravada, o que 

ocasionou paralisia cerebral irreversível. - A Constituição Federal assegura o dever 

de indenizar os danos materiais, morais e estéticos - presentes no caso em tela - em 

seu artigo 5º, incisos V e X. A condenação deve ter relação direta com o dano 

causado e a indenização deve ressarcir o dano causado, abarcando integralmente o 

prejuízo sofrido pelo lesado, além de assumir, de forma acessória, o caráter punitivo. 

Precedente. - Destarte, o laudo médico pericial (fl. 65), apesar de reconhecer a 

existência do dano e do nexo de causalidade, concluiu pela não necessidade de 

cuidados intensivos de enfermagem, salvo em situações de internações em razão de 

eventuais complicações. Desse modo, observa-se, até o presente momento, que a 

concessão de enfermagem 24h para o incapaz geraria despesa indevida para a parte 

ora agravada. - Já no que se refere ao valor fixado em caráter de antecipação de 

tutela, frisa-se que a indenização não tem por escopo gerar enriquecimento sem 

causa, não podendo ser arbitrada em valor excessivo. Por outro lado, não pode ser 

fixada de modo irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano experimentado 

pelo lesado e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie. - Na 

hipótese, em razão do conjunto probatório e das demais circunstâncias constantes 

nos autos, sopesando o fato de que os danos foram sofridos por menor de idade, o 

que demanda dos pais e familiares maior empenho nos cuidados com a criança, 

afetando toda a estrutura do núcleo familiar, a antecipação de tutela deve abranger o 

valor de 10 salários mínimos. A agravada deve depositar judicialmente, 

mensalmente, o montante até o 5º dia útil de cada mês. Em contrapartida, a parte 

agravante deverá comprovar, também mensalmente, até o dia 10 de cada mês a 

utilização exclusiva do valor depositado no tratamento médico e paramédico do 

incapaz. - Agravo de instrumento parcialmente provido para rejeitar o pedido de 

denunciação da lide deferido nos autos principais e majorar o valor da condenação a 

título de antecipação de tutela. (TRF-3 - AI: 00009847120144030000 MS, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 

05/09/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:09/10/2018) 

 

 

Por todo o exposto, conclui-se que a denunciação da lide nos processos de reparação 

de dano contra o Estado segue tendo divergências quanto sua aplicabilidade. Por outro lado, é 

dominante o posicionamento tanto da doutrina como da jurisprudência que permitir eu o 

Estado denunciasse o agente a lide, ao invés de celeridade e efetividade da tutela jurisdicional 

estaria causando efeitos contrários e prejudicando ainda mais a vítima e autora. Outro ponto 

que é usado para fundamentar a não aplicação é que estaria trazendo ao processo fundamento 

novo, pois, o Estado responde de forma objetiva, já o agente responde de forma subjetiva e 

dessa forma precisaria comprovar culpa ou dolo. Assim a ação passaria de algo simples para 

algo mais difícil. Porém, para aqueles que defendem que o instituto, o direito de denunciar a 

lide o agente está explicito e garantido. 

 Por fim não considero a melhor opção permitir ao Estado que denuncie o médico na 

ação de reparação e sim em ação autônoma, que seria a Ação de Regresso, pela possibilidade 

de tornar mais difício e moroso o processo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Dado o exposto, o estudo do presente trabalho, possibilitou uma análise da 

responsabilidade que a administração pública e seus agentes têm perante seus administrados, 

em especial quando causar um dano à saúde. Sendo relevante o tema e a compreensão do 

Instituto da Responsabilidade Civil do Estado pelo erro médico, por envolver um direito 

Constitucional que é a saúde, a qual é de interesse de toda sociedade. 

O direito de responsabilizar se transformou ao longo do tempo, moldando-se as 

necessidades da sociedade. Em nosso ordenamento jurídico é estabelecido que aquele que 

causa um dano a outro tem o dever de reparar o dano causado. Tal responsabilidade tem 

natureza subjetiva, em regra. Assim, o autor da demanda que busca uma reparação deve 

comprovar a culpa ou dolo do réu. 

Os médicos, em geral, respondem por seus atos de forma subjetiva. Porém, há exceção 

quando a obrigação for de resultado, nesse caso o médico responderá objetivamente pela 

atividade assumida.  

          O Estado sempre agirá através de seus agentes. Sua responsabilidade se da de maneira 

objetiva, sendo necessária a presença apenas da conduta do dano e do nexo de causalidade 

entre eles para que recaia o dever de reparação. 

Já o médico servidor público responderá sempre subjetivamente, pois, quem tem 

responsabilidade objetiva é o Estado, mesmo o médico representando o ente público na 

prestação do serviço. Dessa maneira quem atuara no polo passivo da ação ajuizada pela vítima 

lesada, por motivo de negligência, imprudência ou imperícia do médico público, ou por culpa 

do hospital, será a administração pública e nunca o médico ou hospital.  

O Estado, por outro lado, tem direito de regresso contra o médico ou aquele que 

causou o dano ao paciente. Assim após o trânsito em Julgado poderá ele, ingressar contra o 

médico servidor público, com a finalidade de ressarcir os prejuízos sofridos pelo erário. Há 

ainda a discussão sobre a possibilidade de o Estado denunciar á lide o médico, porém, o 

posicionamento majoritário e que concluo ser o melhor é da não aplicação desse instituto, por 

poder tornar o processo mais difícil para o administrado, demorado e por trazer fato novo a 

lide, pois, ao invés de estar presente apenas a responsabilidade objetiva do Estado estaria 

também trazendo a responsabilidade subjetiva do médico. É nesse sentido também que se 

posicionam STJ. 
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Foi possível analisar mesmo que de forma superficial, como evoluiu a saúde no Brasil, 

mas também, foi possível identificar pontos de retrocesso da prestação de serviços de saúde. 

A sociedade tem sofrido com a falta de investimento na saúde, o descaso com os pacientes e 

com os hospitais públicos são um dos fatores que causam dificuldades para que médicos 

exerçam suas atividades de forma satisfatória. Falta de recursos, superlotação, estresse, com 

certeza contribui para que erros aconteçam. Por outro, lado o médico deve agir sempre de 

forma a buscar que sua relação com seu paciente não acabe de forma prejudicial. 

O melhor caminho para evitar danos e ações de responsabilidade civil, tanto para o 

médico como para o paciente (que não busca um atendimento médico com a finalidade de ser 

indenizado) é a prevenção. 

A prevenção inclui serviços médicos de boa qualidade, realizados com respeito e 

lealdade ao paciente. 

 É fundamental o bom relacionamento entre o médico e o paciente, agregado ao bom 

exercício da Medicina pelo profissional, em atenção às necessidades do paciente para evitar 

danos e consequentes demandas judiciais. 

Por fim, é imprescindível que os médicos tenham a exata compreensão sobre a relação 

jurídica que se forma com o atendimento ao paciente, sobre os seus direitos e deveres, e o 

Estado sobre tudo deve agir para que a quantidade de ações ajuizadas por erro médico 

diminua cada vez mais. 
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