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A RESPONSABILIDAE CIVIL DO MÉDICO 

   Ademilson Galdino da Silva 

 

RESUMO: Apesar de muito discutido e abordado por vários autores e especialistas 

no assunto,  o problema da responsabilidade civil do médico, levantado neste 

estudo, aparece freqüentemente em nossa realidade social preocupando a 

sociedade  e todos os profissionais envolvidos no processo. 

Este trabalho apresenta os aspectos mais importantes que cercam o presente 

problema, além disso, busca compreender os aspectos e os pressupostos da 

responsabilidade civil.Após observações das pesquisas de vários especialistas no 

assunto, foi possível elaborar uma sequência lógica dos principais aspectos citados 

acima chegando a conclusões que podem contribuir para o dia-a-dia dos 

profissionais da medicina, assim como todos os interessados no processo.Os 

seguintes pressupostos devem estar presentes: a conduta do agente ( ação ou 

omissão ) dano, nexo causal e culpa. 

Afirmar ou não que o médico age com culpa quando tem um comportamento 

imprudente, negligente ou age com imperícia, devendo reparar o dano ao seu 

paciente, pode ser precipitado. 

Palavras- chave:Responsabilidade Civil,Medico e Paciente 

ABSTRACT: In spite of very discussed and approached by several authors and specialists in the subject, the 

problem of the doctor's civil responsibility, lifted up in this study, he/she frequently appears in our social reality 
worrying the society and all the professionals involved in the process. 
This work presents the most important aspects than they surround the present problem, besides, search to 
understand the aspects and the presuppositions of the civil responsibility.After observations of the several 
specialists' researches in the subject, it was possible to elaborate a logical sequence of the main aspects 
mentioned reaching conclusions that can contribute to the professionals' of the medicine day by day above, as 
well as all the interested parties in the process.The following presuppositions should be present: the conduct of 
the agent (action or omission) damage, causal connection and fault. 
To affirm or not that the doctor acts with fault when he has a behavior imprudent, negligent or he acts with 
inability, should repair the damage to his/her patient, it can be precipitate. 
 
Words - Civil chave:Responsabilidade, Practice medicine and Patient 

 

Graduado em Educação Física , Pedagogia e Direito; Pós Graduado em direito Penal e Processo 
Penal, Pós-Graduado em Marketing esportivo e Esporte Escolar : pela Faculdade Legale , 
Universidade Federal de Brasília e Universidade Gama Filho ,São Paulo.   



 4 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do presente trabalho, será priorizada a introdução ao estudo da 

responsabilidade civil, buscando destacar seus principais temas e características, 

possibilitando, por meio de uma linguagem simples, porém objetiva, a compreensão 

e aprendizagem sobre o tema proposto, tendo como base de estudo o Código Civil e 

posicionamentos doutrinários. 

Logo os princípios da responsabilidade tem o objetivo de restaurar um equilíbrio 

patrimonial e moral violado, eis que um prejuízo ou dano causado a outrem e não 

reparado em sua integralidade pode resultar em inquietação social. 

Por esse motivo é que o ordenamento jurídico assume a responsabilidade de criar 

cada vez mais mecanismos abrangentes que visam o dever de indenizar, limitando 

situações em que os danos experimentados sejam ir ressarcidos. 

É sabido que o desejo de qualquer pessoa lesada é o reparo quase imediato do 

prejuízo mas , devido ao estágio de complexidade em que vivemos atualmente , 

nem tudo se resume com tanta simplicidade.As discussões sobre a responsabilidade 

médica são frequentes e controvertidas, porem é o entendimento de que existe uma 

relação de consumo entre o médico e o paciente, e que a responsabilidade pessoal 

daquele em face deste é subjetiva, salvo nos casos em que se tratar de uma 

obrigação de resultado, onde ele é quem deverá provar se estava ou não amparado 

por alguma das causas das excludentes da responsabilidade.  

Será debatido no decorrer deste trabalho, que a identificação de um erro médico 

pode ser muito difícil, sobretudo pela solidariedade profissional a qualquer custo 

entre a classe médica, sendo abordada, ainda, a responsabilidade a ser imputada 

aos estabelecimentos de saúde como fornecedores de serviços, que, apesar das 

diversas controvérsias, será objetiva, podendo em algumas situações ser solidária.  

Frise-se, que nem todo mal resultado é sinônimo de erro médico, pois os médicos, 

assim como qualquer outro profissional, são passíveis de erros, e nem sempre os 

hospitais, casas de saúde e similares oferecem boas condiçõesde trabalho aos 

médicos, que estão obrigados a atuar. Mesmo assim, não se pode negar que existe 

a má prática médica e que os pacientes, ou familiares destes, devem ser justamente 

reparados quando da ocorrência de um evento danoso. 
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DESENVOLVIMENTO HISTORICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

1.1 Responsabilidade Civil e o Direito Francês 

 

O direito francês aperfeiçoando pouco a pouco as ideias românicas estabeleceu 

nitidamente um princípio geral da responsabilidade civil, abandonando o critério de 

enumerar os casos de composição obrigatória. Aos poucos, foram sendo 

estabelecidos certos princípios, que exerçam. Sensível influencia-nos outros povos: 

direito a reparação sempre que houvesse culpa, ainda que leve, separando-se a 

responsabilidade civil (perante a vitima) da responsabilidade penal (perante o 

Estado);a existência de uma culpa contratual (a das pessoas que descumprem as 

obrigações e que não se liga nem a crime nem a delito, mas se origina da 

negligencia ou da imprudência.1 

Era a generalização do princípio aquiliano: in lege aquiliaet levíssima culpa venit.ou 

seja o de culpa, ainda que levíssima, obriga a indenização. 

A noção da culpa in abstracto e a distinçãoentre culpa delitual e culpa contratual 

foram inseridas no Código de Napoleão, inspirando a redação dos artigos 1382 e 

1383.A responsabilidade civil se funda na culpa , foi a distinção que partiu dai para 

inserir-se na legislação de todo mundo. Dai por diante observou-se a extraordinária 

tarefa dos tribunais franceses, atualizado os textos e estabelecendo uma 

jurisprudência digna dos maiores encômios.2 

O código Civil francês é o padrão das legislações modernas ,” a grande lei da 

socialização humana”. A teoria clássica da responsabilidade extracontratual, sob o 

fundamento da culpa, base única da responsabilidade civil, consagrada e difundida  

 

                                                 

1
Frazão, Ana- pressupostos e funções da responsabilidade civil subjetiva na atualidade: um exame a partir do direito 

comparado, Diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB); professora de Direito Civil e Comercial da 
Universidade de Brasília (UnB). 
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro– Volume VI. São Paulo, 2010. p.26 
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1.2 Responsabilidade Civil e o Direito Alemão 

 

O BGB, que entrou em vigor em 1900, além de conter disciplina mais pormenorizada 

e técnica do que a fra3ncesa, previu três cláusulas gerais de responsabilidade, que 

abarcavam os seguintes tipos de atos ilícitos: “(i) uma cláusula central, que 

considerou dano suscetível de reparação a violação dolosa ou culposa praticada 

contra a vida, o corpo, a saúde, a liberdade, os bens ou outros direitos de um 

indivíduo fixados pela lei (§ 823, I); (ii) uma cláusula supletiva, que considerou dano 

suscetível de reparação o decorrente da violação culpável de norma de proteção 

estabelecida em favor de outrem (§ 823, II)24, e 22 Rev. TST, Brasília, vol. 77, no 4, 

out/dez 2011(iii) uma cláusula residualque considerou dano a conduta dolosa e 

violadora dos bons costumes (§ 826), assim considerados também a ordem 

econômica, a ordem jurídica e o interesse público.”4 

 

Diante desse quadro normativo, é fácil compreender porque o modelo alemão ficou 

conhecido pela peculiaridade de especificar os interesses protegidos pelas normas 

de responsabilidade civil, circunstância que revela certa aproximação com o sistema 

romano de atos ilícitos típicos. 4 

 

Outra característica importante do modelo alemão é que, embora seja normalmente 

associado à violação de direitos absolutos, também adota como pressuposto da 

responsabilidade a violação culpável de normas de proteção de determinado grupo 

de pessoas ou a violação dolosa dos bons costumes. Como as últimas duas 

hipóteses não se referem à violação de direitos subjetivos, pelo menos do ponto de 

vista apriorístico, tem-se a possibilidade de ressarcimento dos chamados danos 

puramente econômicos no direito alemão. 

                                                 

3
Frazão, Ana- pressupostos e funções da responsabilidade civil subjetiva na atualidade: um exame a partir do direito 

comparado, Diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB); professora de Direito Civil e Comercial da 
Universidade de Brasília (UnB). 

4
Frazão, Ana- pressupostos e funções da responsabilidade civil subjetiva na atualidade: um exame a partir do direito 

comparado, Diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB); professora de Direito Civil e Comercial da 
Universidade de Brasília (UnB). 
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 Entretanto, subsiste a necessidade de que haja a violação de algum interesse Rev. 

TST, Brasília, vol. 77, no 4, out/dez 2011 23previamente tutelado, pelo menos no 

que diz respeito aos atos culposos. 

 

Outro aspecto curioso do modelo alemão é que a expansão da responsabilidade civil 

ocorreu principalmente por meio da criação de novos direitos subjetivos, tais como o 

direito geral da personalidade, o direito de exercer empresa e o direito de manter o 

emprego diante de terceiros Conforme Frazão.5 

 

1.1 Responsabilidade Civil e o Código Civil de 1916 

 

O Código Civilde 1916 filiou-se a teoria subjetiva que exige prova de culpa ou dolo 

do causador do dano para que seja obrigado a repara-la. 

 

Em alguns poucos casos, porém presumia a culpa do lesante 

(arts.1527,1528,1529,dentre outros). 

 

O surto de progresso o desenvolvimento industrial e a multiplicação dos danos 

acabaram por ocasionar o surgimento de novas teorias tendências a propriciar maior 

proteção as vitimas. 

 

Nos últimos tempos ganhou terreno a chamada teoria do risco, que sem substituir a 

teoria de culpa, cobre muitas hipóteses em que o apelo ás concepções tradicionais 

se revelainsuficiente para a proteção da vitima . 
                                                 

6 Cahali, Yussef Said, míni códigos ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.352 

7Cahali, Yussef Said, míni códigos ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.353 

8
Frazão, Ana- pressupostos e funções da responsabilidade civil subjetiva na atualidade: um exame a partir do direito 

comparado, Diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB); professora de Direito Civil e Comercial da 
Universidade de Brasília (UnB). 
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A responsabilidade é encarada sob o aspecto objetivo : o operário, vitima de 

acidente do trabalho tem sempre direito a indenização, haja ou não culpa do patrão 

ou do acidentado. O patrão indeniza, não porque tenha culpa mas porque é dono da 

maquinaria ou dos instrumentos de trabalho que provocaram o infortúnio. 

 

Na teoria do risco se subsome a ideia do exercício da atividade que possa oferecer 

algum perigo representa um risco que o agente assume de ser obrigado a ressarcir 

os danos que venham resultar a terceiros dessa atividade. 

 

A responsabilidade objetiva funda-senum principio de equidade, existente desde o 

direito romano: aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou 

pelas desvantagens dela resultantes (ubiemolumentum,ibiônus;ubicommoda,ibi 

incomoda).Quem aufere os cômodos ou lucros deve suportar os incômodos ou 

riscos. 

 

No direito moderno, a teoria da responsabilidade objetiva apresenta-se sob duas 

faces: a teoria do risco e a teoria do dano objetivo. 

 

Desde que exista um dano, deve ser ressarcido, independente da ideia de culpa,. 

Uma e outra consagram, em ultima análise, a responsabilidade sem culpa, a 

responsabilidade objetiva. Conforme Gonçalves.6 

 

 

1.2 Responsabilidade Civil e o Código Civil de 2002 

 

                                                 

9 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro– Volume VI. São Paulo, 2010. p.26/29/30 

6Cahali, Yussef Said, míni códigos ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.352 

7Cahali, Yussef Said, míni códigos ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.352 
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O Código Civil de 2002 mantém o princípio da responsabilidade com base na culpa 

(art.927),definindo o, ato ilícito no art.186,verbis: 

 

“aquele que , por ação ou omissão voluntaria, negligencia ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito”.7 

 

O art.927,do Codigo Civil define: 

 

 “aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187),causar dano a outrem, é 

obrigado a repará-lo”.7 

 

Dispõe, refletindo a moderna tendência, no parágrafo único, verbis: 

 

“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”.8 

 

 

Adota-se assim, solução mais avançada e mais rigorosa que a do direito italiano. 

Também acolhendo a teoria do exercício de atividade perigosa e o principio da 

responsabilidade independentemente de culpa nos casos especificados em lei, a par 

da responsabilidade subjetiva como regra geral não prevendo, porem, a 

possibilidade de o agente, mediante a inversão do ônus da prova, exonerar-se da 

responsabilidade se provar que adotou todas as medidas aptas a evitar o dano.9 

 

                                                 

 

 

9GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro– Volume VI. São Paulo, 2010. p.30 
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No regime anterior, as atividades perigosas eram somente aquelas definidas em lei 

especial. As que não o fossem enquadravam-se na norma geral do Código Civil, que 

consagra a responsabilidade subjetiva.10 

 

O referido parágrafo único do art.927 do novo diploma, além de não revogar as leis 

especiais existente, e de ressalvar asque vierem a ser promulgadas, permite que a 

jurisprudência considere determinadas atividades já existente, ou que virem a existir, 

como perigosas ou de risco. 

 

Essa é sem dúvidas, a principal inovação do Código Civil de 2002,no campo da 

responsabilidade civil.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro– Volume VI. São Paulo, 2010. p.31 

11GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro– Volume VI. São Paulo, 2010. p.32 
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NORMAS JURIDICAS 

 

2.1 Regras e Princípios 

 

Os princípios têm caráter fundamental no sistema das fontes do Direito, pois são 

normas que têm papel essencial no ordenamento, devido à sua posição hierárquica, 

ou porque determinam a própria estrutura do sistema jurídico.  

Em principio, toda atividade que acarreta prejuízo gera responsabilidade ou dever de 

indenizar. Haverá ,por vezes ,excludentes ,que impedem a indenização, como 

veremos. O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma 

pessoa, natural ou jurídica, deva arcar om as consequências de um ato,fato,ou 

negocio danoso. Sob essa noção, toda atividade humana, portanto, pode acarretar o 

dever de indenizar. 

Desse modo, o estudo da responsabilidade civil abrange todo o conjunto de 

princípios e normas que regem a obrigação de indenizar. 

Os princípios da responsabilidade civil buscam restaurar um equilíbrio patrimonial e 

moral violado. Umprejuízo ou dano não reparado é um fator de inquietação social. 

Os ordenamentos contemporâneos busca alargar cada vez mais o dever de 

indenizar, alcançando novos horizontes, a fim de que cada vez menos restem danos 

irressarcidos. È claro que esse é um desiderato ideal que a complexidade da vida 

contemporânea coloca sempre em xeque.Os danos que devem ser reparados são 

aqueles de índole jurídica, embora possam ter conteúdo também de cunho moral, 

religioso,  social ,ético etc.12 

 

É nesse sentido que se estuda há muito tempo o princípio da boa-fé, visto ser 

norteador de condutas tanto do setor público como das relações privadas, a ponto 

de chegar a ser previsto expressamente no Código Civil de 2002. 

 

A boa-fé prevista art. 422 do Código Civil atual não regula somente a obrigação vista 

sob o enfoque de um simples dever de prestar, simétrico a uma pretensão creditícia, 

                                                 

12VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p.3 
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mas impõe a observância de um comportamento surgido dos múltiplos deveres que 

estão condensados num negócio jurídico complexo: 

 

 

“É a partir da relação jurídica complexa havida entre as partes que defluem 
os comportamentos exigíveis e compatíveis com a boa-fé, ou, ainda, 
aqueles comportamentos reprováveis porque contrários a ela, como destaca 
Ehrhardt Jr. (2008, p. 55):13 

 

 

2.2 Conflitos de Normas do Código Civil com as Normas Código de Defesa do 

Consumidor 

Responsabilidade Civil do Médico e o Código de Defesa do Consumidor. O Código 

de Defesa do Consumidor, criado em 1991, trouxe diversas inovações no que se 

refere às relações de consumo, antes preconizada pela Constituição Federal, criada 

em 1988, que inseriu, em seu capítulo sobre os direitos e garantias fundamentais, a 

defesa e proteção do consumidor, no artigo  

 

5º, inciso XXXII, que assim dispõe: 

“O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 14 

 

O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define 

 

 Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.  

 

Parágrafo único -Equipara-se a consumidor a coletividade ainda que 
indetermináveis, que haja relações de consumo.  

 

O artigo 3º do Codigo de defesa do Consumidor determina relação na figura do 

consumidor: 

                                                 

13http://jus.com.br/revista/texto/18724/responsabilidade-civil-pela-violacao-do-principio-da-boa-fe-nos-negocios-juridicos-

dissimulados#ixzz2PJNPFiu2 

14 Cahali, Yussef Said, Míni Códigos Civil ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.28 

http://jus.com.br/revista/texto/18724/responsabilidade-civil-pela-violacao-do-principio-da-boa-fe-nos-negocios-juridicos-dissimulados#ixzz2PJNPFiu2
http://jus.com.br/revista/texto/18724/responsabilidade-civil-pela-violacao-do-principio-da-boa-fe-nos-negocios-juridicos-dissimulados#ixzz2PJNPFiu2
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Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que 
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestações de serviço.  

 

§ 1º - Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial.  

§ 2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações     de caráter 
trabalhistas.15 Por sua vez, o artigo 14 do Código de Defesa do 
Consumidor preceitua que:  

O artigo 14 do codigom de defesa do consumidor prevê: 

 

Art. 14 – O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causa consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.  

 

Pelo que o artigo consta, pode-se dizer, sem dúvidas, que o Código de 
Defesa do Consumidor esposou a teoria do risco, ou seja, a     
responsabilidade objetiva, invertendo o quadro até então existente, na qual 
parte mais fraca- o consumidor – tinha dificuldades enormes em provar os 
prejuízos causados pelo empreendedor.  

 

Entretanto, o legislador, com prudência, estabeleceu somente uma 
exceção,prevista no § 4º do artigo 14:  

 

“§ 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 
mediante a verificação de culpa”.16 

 

Assim, trata-se de uma exceção à teoria objetiva abraçada pelo Código de Defesa 

do Consumidor. O médico, além de ser um prestador de serviços, é também 

profissional liberal, de modo que o disposto no parágrafo supra citado cabe também 

a ele. Desta forma, prevalece para o profissional da Medicina a teoria subjetiva, isto 

é, a responsabilidade com culpa em qualquer uma de suas modalidades, quais 

sejam, imprudência, imperícia ou negligência. 

                                                 

15Fundação Procom ,Governo do estado de São Paulo,Código de proteção e Defesa do Consumidor,lei 8078 de 11 
/9/1990.pag7/ 

16
Fundação Procom ,Governo do estado de São Paulo,Código de proteção e Defesa do Consumidor,lei 8078 de 11 

/9/1990,pag 15 

12 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Volume IV. 19° ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 105. 
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Apesar da existência de posicionamento no sentido da não aplicabilidade do referido 

código, o que tem prevalecido é o posicionamento contrário a este, ou seja, aplica-

se o código, essa relação é considerada de consumo. Sílvio Rodrigues esse 

posicionamento e discorre: (2004, p.105).17 

O Código de Defesa do Consumidor regula todas as relações contratuais entre 

pessoas que adquirirem um produto e um serviço como destinatário final (art 2º) e 

um fornecedor, que é todo aquele que fornece um produto ou um serviço mediante 

remuneração. 

 

Ora entre o cirurgião e paciente se estabelece um contrato tácito em que o cirurgião 

se propõe a realizar uma cirurgia na pessoa do paciente mediante remuneração e se 

obriga a usar toda a sua habilidade para alcançar o resultado almejado. Trata-se de 

um contrato de prestação de serviço, pois esse contrato na linguagem daquele 

Código é toda atividade fornecida no mercado mediante remuneração (art.3º par. 

2º). Aliás, o Código do Consumidor contempla a espécie de serviço fornecido pelos 

profissionais, tais como médicos, dentistas,etc ao declarar no par. 4ª do art.14 que “a 

responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação da culpa”.  

Contudo, cumpre ressaltar que tal prerrogativa legal apenas se refere ao médico, 

sem que a norma alcance os hospitais, empresas de assistência médica, os 

chamados convênios, e outros estabelecimentos destinados a cuidar de pacientes. 

Assim, pode-se concluir que a responsabilidade subjetiva do profissional liberal não 

atinge a pessoa jurídica, mas ambos, médico e convênios ou hospitais, são 

responsabilizados solidariamente. 

A ementa a seguir transcrita remete à responsabilidade dos convênios médicos: A 

empresa locadora direta de serviços médico-hospitalares, credenciando médicos e 

nosocômios para suprir a deficiência próprios serviços, compartilha da 

responsabilidade dos co-autoresprofissionais e hospitais que seleciona. A medida de 
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sua culpa deve ser avaliada no processo e pode responder sozinha pela ação, pois, 

em matéria de ato ilícito, a responsabilidade dos co-autores do delito é solidária, e o 

credor pode escolher, entre os co-responsáveis, aquele que mais lhe convier.18 

Muitas entidades de prestação de serviços médicos, após conquistarem o público 

com a oferta de atendimento completo e de uma decantada perspectiva de vida 

despreocupada quanto a essa parte, tudo fazem para se esquivar do compromisso 

assumido. Assim sendo, aos juízes cumpre não se deixarem seduzir pelos meneios 

da retórica insinuaque esses esquemas já têm preparados. (in RT 653/92).É sabido 

que a relação estabelecida entre o médico e seu paciente é contratual, pois há 

obrigação mútua entre as partes. 

 

O médico deve assistir o paciente, e este deve pagar o preço pelos serviços. Trata-

se também de relação de consumo, uma vez que o médico se coloca a serviço da 

sociedade para exercer a Medicina, encaixando-se perfeitamente na definição de 

fornecedor de serviços estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, e sendo 

profissional liberal, fato que o remete ao artigo 14, § 4º. A seu turno, o paciente é 

consumidor, visto que contrata os serviços médicos na condição de destinatário 

final.  

Mas como já foi tratado acima há doutrinadores que não concordam com a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação médico paciente, tal 

posicionamento é defendido por Antonio Ferreira Couto Filho e Alex Pereira Souza 

que discorrem: (2001 p. 65). Aput.19 

A vida e a saúde não são bens de consumo, posto que não podem ser comparadas 

a nenhum produto, como uma geladeira, um ventilador, ou um telefone celular, 

tampouco podem ser equiparadas, igualmente a serviços, posto que para se 

                                                 

18RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Volume IV. 19° ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 105. 

19Ferreira,Antonio  Couto Filho e Pereira.Alex Souza que discorrem:Trabalho Final de Graduação ( TFG)  (2001 p. 65). 
Faculdade de Direito de Presidente Prudente 
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constitua um serviço a relação médico/ paciente - mister que oferecesse ao mercado 

bens de consumo o que a saúde e a vida indelevelmente não são.  

A toda evidência, se a vida e a saúde não são bens de consumo – não podendo 

deixar de dizer que são muito mais que isso, são bens inalienáveis - o médico, bem 

como os estabelecimentos de saúde, não são fornecedores nem prestadores de 

serviços e, por conseguinte, a relação médico–paciente não pode ser regida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, sendo certo dizer, ainda, que os pacientes por 

sua vez, não serão consumidores ao procurarem os profissionais de saúde para se 

tratar. 

O posicionamento acima citado não deve prevalecer, porque, o que tem relevância é 

a relação entre o médico e paciente e não o bem jurídico envolvido. Ademais não 

seria plausível admitir a não aplicação de direitos ao paciente-consumidor. Um 

exemplo é a possibilidade de inversão do ônus da prova estabelecido no art. 6ª do 

Código de Defesa do Consumidor. 20 

Entretanto a inversão do ônus da prova somente é cabível quando presentes os 

requisitos autorizados de tal inversão. Nesse sentido vejamos o teor do artigo 

6º,VII,do Codigo de defesa do consumidor. 

 

“Art. 6º inciso 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 experiência”.21 

O parágrafo único, do art. 927 determina:; 

 

“Haverá obrigações de reparar o dano independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmentedesenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem”. Com a frase “independentemente de 

                                                 

20RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Volume IV. 19° ed. São Paulo: Saraiva,2002. p. 107 

21Fundação Procom ,Governo do estado de São Paulo, Código de proteção e defesa do Consumidor,lei 8078 de 11 

/9/1990,pag 11 
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culpa”, quer dizer que o Código Civil acata com este dispositivo a 
responsabilidade objetiva para qualquer “atividade”mencionada, porque o 
risco citado é genérico. Resta saber se a responsabilidade médica e 
também hospitalar, passa a ser encarada como objetiva.22 

 

Por força do § 4º do art. 14, é responsabilidade subjetiva, não levando em 

consideração o Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade médica 

civil e hospitalar é objetiva.  

Quando se refere a “atividade” não se pode referir a qualquer atividade, sob pena de 

praticamente todas as pessoas passarem a responder objetivamente por conta de 

suas atividades do dia a dia, tem-se em conta a atividade como conduta reiterada, 

habitualmente exercida, organizada de forma profissional ou empresarial para 

realizar fins econômicos, deste modo a atividade terá o sentido de “serviço”.  

 

A responsabilidade médica, por ser uma prestação de serviço e por ser uma 

atividade de risco (risco criado), passou a ser regida pela responsabilidade objetiva, 

devendo responder independentemente de culpa, entrando em conflito com o 

Código do Consumidor.  

Como o risco existe em razão do exercício da atividade desenvolvida, é necessário 

que seja criado pelo agente para que exista a responsabilidade objetiva. É de vital 

importância deixar claro que o risco previsto é o risco criado, mas ao se referir a 

responsabilidade civil médica não podemos olvidar a questão do risco inerente em 

razão do serviço médico hospitalar não ser criado peloprofissional ou pelo jurídico 

(clínica, hospital, Casa de saúde etc) salvo se for realizado alguma técnica não 

aprovada pela comunidade científica, ou que não exista, cometendo assim erro 

grosseiro, neste caso, estaria o profissional criando um risco de fato.  

Na medicina, os riscos existem em todos os procedimentos, pois a Ciência médica 

não pode encontrar soluções para todas as consequências indesejáveis, assim 

                                                 

22Fundação Procom ,Governo do estado de São Paulo, Código de proteção e defesa do Consumidor,lei 8078 de 11 

/9/1990,pag 11 



 19 

sendo, todo risco existente na prestação de serviço médico, clínico ou cirúrgico, 

trata-se de risco inerente à própria atividade desempenhada, mas se na atividade 

médica, há um atuar displicente, uma má prestação do serviço, a evidência do 

resultado criado pelo prestador do serviço suscetível, obviamente, à obrigação de 

indenizar pelos danos daí originados.  

A responsabilidade surge quando o exercício da atividade causa dano a outrem, 

tendo-se a obrigação de reparar o dano e assim o dever de indenizar tem por 

fundamento a violação de dever jurídico, e não apenas risco. Logo o dever jurídico 

que se contrapõe ao risco é dever de segurança.  

O cerne de tudo isso, é que desde que o médico preste o serviço com a devida 

observância da segurança e aconteça uma consequência indesejável, inerente ao 

risco da atividade, não haverá dever de indenizar, por todo o exposto, não há de se 

falar em responsabilidade objetiva do médico, sendo regida pelo artigo 186 do 

Código Civil, além do artigo 95123.  

A pessoa jurídica do estabelecimento de saúde, não está enquadrada na 

responsabilidade objetiva, contrariando assim o Código do Consumidor no seu artigo 

14, mesmo o serviço médico/hospitalar sendo considerado consumerista, no § 1º do 

artigo 14, em seu inciso II, que, portanto há atividades que possuem riscos que 

geram, por si, insegurança inerente à natureza. 

 Para apurar a responsabilidade deve-se deixar de lado a responsabilidade objetiva 

– na qual basta aexistência do dano e do nexo – partindo para uma verificação 

acentuada, procurando a verdadeira causa e, por conseguinte, se houve defeito na 

prestação do serviço, atuar culposo do estabelecimento, verdadeira 

responsabilidade subjetiva.  

Na atividade médica há riscos e, por sendo assim, probabilidade de resultados 

indesejáveis, não sendo coerente, enquadrar o hospital, bem como os demais entes 

equivalentes na responsabilidade objetiva, embora esse entendimento não seja 

dominante como a relação médico-paciente ainda é vista como relação de consumo 

                                                 

23Cahali, Yussef Said, Míni Códigos Civil ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.268 
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e, portanto disciplinada também pela Lei Consumerista, sendo que o médico à luz do 

§ 4º do artigo 1424, responde subjetivamente e objetivamente as pessoas jurídicas 

prestadoras do serviço médico/hospitalar. Dessa atividade tão complexa que são 

deflagradores de quebra de nexo.  

 

2.3 Princípios Gerais do Direito 

 

O Código de Hamurabi (1790 -1770 AC) foi o primeiro documento históricoque tratou 

do problema do erro médico, e também normas a respeito da profissão médica em 

geral, estabelecendo para as operações difíceis, uma compensação pela empreitada 

que cabia ao médico. 25 

O Código de Hamurabi se abstinha de muitos artigos, e um deles impunha-se ao 

médico cirurgião a máxima atenção e perícia no exercício da profissão; Caso 

contrário atrelava-o com duras penas que iam até a amputação da mão. Tais 

sansões eram aplicados quando ocorria morte ou lesão ao paciente, por imperícia 

ou má prática. Inexistia o conceito de culpa. Vigorava a responsabilidade objetiva. 

Se o paciente morreu logo após a intervenção cirúrgica, o médico que o matou deve 

ser punido, esta era a visão da época.26 

Pode se imaginar com que serenidade o médico se preparava para uma cirurgia, 

com os meios de que então dispunha. Por óbvio, só operaçõesde extrema 

simplicidade eram praticadas, também porque a anatomia era pouco conhecida.  

                                                 

24Fundação Procom ,Governo do estado de São Paulo, Código de proteção e defesa do Consumidor,lei 8078 de 11 

/9/1990,pag 15 

25Avecone,pio.Laresponsabilitápenaledel medico ,p,3 e ss. 

26
KFOURI NETO,Miguel. Responsabilidade Civil do Médico,5ª edição revista dos tribunais – São Paulo – RT,2003,p.18. 
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Tal entendimento acerca da responsabilização pode ser facilmente verificada no 

Código de Hamurabi (1792 a. C.), que estabeleceu a famosa “pena de Talião”. 

Nesse sentido vejamos: 

 

§196. Se um awilum destruir o olho de um (outro) awilum, destruirão o seu 
olho. 

§200. Se um awilum arrancou um dente de um awilum igual a ele, 
arrancarão o seu dente. 

§209. Se um awilum bateu na filha de um awilum e a fez expelir o fruto de 
seu seio, pesará 10 siclos de prata pelo fruto de seu seio. 

§210. Se essa mulher morreu, matarão a sua filha27. 

 

 

2.4 Normas de Natureza Principiológica e a Inversão do Ônus da Prova 

 

Dessume-se do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor que o Juiz pode 

ao seu talante inverter o ônus probatório em favor do consumidor, desde que 

considere verossímeis as alegações cariadas aos autos ou reconheça-o como 

hipossuficiente.28 Por essa razão, tanto na responsabilidade subjetiva do Médico 

como na responsabilidade objetiva das Clínicas e Hospitais públicos e privados, 

deferida a inversão do ônus da prova, caberá ao réu demonstrar a inocorrência do 

fato culposo (nos casos de responsabilidade subjetiva), ou nas outras hipóteses, a 

inexistência do defeito do produto ou do serviço, do dano ou do nexo de causalidade 

entre um e outro. 

Tal construção legiferante mitigou a regra transcrita no artigo 333 do Código de 

Processo Civil pátrio que determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

                                                 

27KICH, Bruno Canísio. Responsabilidade civil, p. 15. 

28 Fundação Procom ,Governo do estado de São Paulo, Código de proteção e defesa do Consumidor  ,lei 8078 de 11 
/9/1990,pag 11 

19 Teixeira, Sálvio de Figueiredo,Código de Processo Civil Anotado,7ºEdição -2003 Editora Saraiva,.pag 261 
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ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.29 

Na prática, cabe ao Magistrado, com base em sua experiência judicante, exofficio ou 

a requerimento da parte, inverter o ônus da prova. Para tanto, basta a ocorrência de 

uma das causas, verossimilhança ou hipossuficiência, não sendo necessária a 

ocorrência simultânea. 

A verossimilhança é a plausibilidade das alegações trazidas pelo autor, de modo 

que, sejam provavelmente verdadeiras diante das circunstâncias concretas e demais 

fatos alocados nos autos. 

No que tange a hipossuficiência do consumidor, não podemos somente levar em 

consideração a situação econômica. Também deve ser aquilatado o desequilíbrio 

processual resultante da carência de informação técnicas por parte do consumidor, 

fruto de fatores econômicos, sociais e/ou culturais, hábeis a interferir na produção 

das provas pertinentes. 

A responsabilidade médica foi muito discutida no passado quanto à sua natureza  

jurídica: se era contratual ou extracontratual; se  gerava obrigação de meio ou de 

resultado. Entendo que após o Código do Consumidor essas discussões perderam a 

relevância. Hoje a responsabilidade médica/hospitalar deve ser examinada por dois 

ângulos distintos. Em primeiro lugar a responsabilidade decorrente da prestação de 

serviço direta e pessoalmente pelo médico como profissional liberal. Em segundo 

lugar a responsabilidade médica decorrente da prestação de serviços médicos de 

forma empresarial. 

De acordo com o CDC a responsabilidade pessoal do médico será apurada 

mediante a verificação de culpa, ao passo que a responsabilidade médica 

decorrente da prestação de serviços médicos de forma empresarial será objetiva, 

assim como a responsabilidade do Estado.  
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Não obstante, na responsabilidade pessoal do médico será admissível a inversão do 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor, consoante o 

disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC 

Esse é um dos pontos de discussão mais polêmico na seara da responsabilidade 

civil dos médicos.  

De início é importante diferenciarmos uma da outra. 

Obrigação de meio:  

 

A prova de que o profissional agiu com culpa caberá, em princípio, aos prejudicados, 

sendo facultativo ao juiz a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 

6º, inciso VIII, do CDC. 

 

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:  

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive cm 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;32  

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

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  

 

A prova da negligência, imprudência ou imperícia, na prática, é um verdadeiro 

tormento para as vítimas e seus familiares, devidoà hipossuficiência econômica e 

técnica, sendo certo que o médico se encontra em melhores condições do que a 

vítima, para trazer aos autos elementos suficientes a comprovar sua 

responsabilidade.30 

                                                 

30GONÇALVES, Carlos Roberto. Teoria Geral das Obrigações – Volume II. São Paulo, 2003. p. 18. 
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Os Tribunais são muito severos quanto à exigência da prova do erro médico e, não 

raras às vezes, se torna indispensável à realização da prova pericial (resguardando-

se os casos de erros grosseiros, dentre outros).  

Certo é que, lamentavelmente, ainda funciona a solidariedade profissional a 

qualquer 

custo entre a classe médica e, por mais elevado e capacitado que seja o perito, este, 

na maioria das vezes, tenta isentar ou silenciar contra o colega pelo ato incriminado.  
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RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

3.1 Responsabilidade Civil Objetiva 

 

Enquanto que na responsabilidade subjetiva é essencial a existência da culpa, a 

teoria da responsabilidade objetiva afasta por completo essa ideia de culpa para que 

se caracterize a responsabilidade. A relação de causalidade entre o ato do agente e 

o dano causado à vítima surge o dever de indenizar. Em determinados casos a 

culpa do agente será presumida ou desnecessária a sua prova. 

 

Carlos Roberto Gonçalves, acerca da responsabilidade objetivaafirma 

pontualmente:31 

 

 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 
só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, 
porque sua culpa já é presumida.32 

 

 

 

Conforme foi citado anteriormente, o Código Civil, o artigo 927 em seu parágrafo 

único não deixa dúvidas que a responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do 

risco ao ser taxativo quanto a obrigação de reparar o dano “independentemente de 

culpa, nos casos estabelecidos em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo causador do dano resultar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem”. Não obstante, o que deve ser observado para o surgimento da 

obrigação e o dever de promover a indenização é a ocorrência do fato 

independentemente de ter havido a culpa. 

Por outro lado, Sílvio Rodrigues, assim descortina responsabilidade objetiva:33 

                                                 

31 GONÇALVES, Carlos Roberto. Teoria Geral das Obrigações – Volume II. São Paulo, 2003. p. 18. 

21 BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. 

 

33RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Volume IV. 19° ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 10. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
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“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente 
causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de 
causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, 
surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não 
culposamente”.34 
 

 

 

3.1.1 Pressupostos Gerais 

 

Para que surja a obrigação de indenizar, faz-se necessária à existência de 

determinados fatores, denominados pressupostos ou elementos 

daresponsabilidade civil.  

 

Todavia, bastante difícil é a caracterização de tais pressupostos necessários à 

configuração da responsabilidade civil, pois deveras díspares são as conclusões 

dos juristas a respeito desse tema. 

 

São pressupostos da responsabilidade civil: a) Ato do agente; b) Dano ; c) Nexo 

de causalidade.35.  

 

Sendo assim, discorreremos à acerca de cada um desses pressupostos: 

 

3.1.2 Ato 

 

O Código Civil em vigor em nosso país, respectivamente nos artigos 186 e 187, 

trouxe o conceito de ato ilícito: 

 
“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”.36 
 

                                                 

34 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Volume IV. 19° ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 10. 

35Helena ,Maria Diniz ,Direito Civil Brasileiro, 7º volume, responsabilidade civil, pg.63 

36BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
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“Art187.Também cometo ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, 
pela boa-fé ou pelos bons costumes”.37 

 

 

Pelo texto ora apresentado, denota-se a possibilidade de indenização pelo dano 

exclusivamente moral. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade 

encontra-se disciplinada no art. 927, parágrafo único, do citado Código Civil: 

 

 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo”.38 

 

“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”.39 

 

 

 

Sílvio de Salvo Venosa40assevera que atos ilícitos são os que promanam direta ou 

indiretamente da vontade e ocasionam efeitos jurídicos, mas contrário ao 

ordenamento. O Ato voluntário é, portanto, o primeiro pressuposto da 

responsabilidade civil. Esse conceito prende-se ao de imputabilidade, porque a 

voluntariedade desaparece ou torna-se ineficaz quando o agente é juridicamente 

irresponsável.  

 

O ato de vontade, contudo, no campo da responsabilidade deve-se revestir de 

ilicitude. Na ilicitude há, geralmente, uma cadeia ou sucessão de atos ilícitos, uma 

                                                 

37BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. 

36 Cahali, Yussef Said, Míni Códigos Civil ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.268 

41 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 24.Id. Ibid. p. 53. 
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conduta culposa. Raramente, a ilicitude ocorrerá com um único ato. O ato ilícito 

traduz-se em um comportamento voluntário que transgride um dever. Na 

responsabilidade subjetiva, o centro de exame é o ato ilícito. 

 

3.1.2.1 Nexo de Causalidade 

 

Entende-se por nexo causal: 

 

 

“Nexo etiológico ou relação de causalidade deriva das leis naturais. É o liame 
que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação 
causal que se conclui quem foi o causador do dano. Trata-se de elemento 
indispensável”41 

 

 

 

A partir desse conceito podemos concluir que para a responsabilidade objetiva é 

dispensável a culpa, no entanto o mesmo não acontecerá com relação ao nexo de 

causalidade. Assim, aquele que sofre um dano e não conseguir estabelecer o nexo 

causal que conduz o ato danoso ao responsável pelo dano, não haverá elementos 

para ser ressarcida. Nem sempre é fácil estabelecer essa relação de causa e efeito. 

No que concerne o caso fortuito e a força maior, Silvio de Salvo Venosa acrescenta: 

 

 

“O caso fortuito e força maior são excludentes do nexo causal, porque o 
cerceiam, ou o interrompem. Na verdade, no caso fortuito e na força maior 
inexiste relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado 
danoso.Se o dano ocorrer por culpa exclusiva da vítima, também não aflora 
o dever de indenizar, porque se rompe o nexo causal. A determinação do 
nexo causal é uma situação de fato a ser avaliada no caso concreto, não 
sendo proveitoso enunciar uma regra absoluta”. 
42 

 

 

Tal entendimento doutrinário corrobora o disposto noart. 393 do Código Civil: 

 

                                                 

41VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 24.Id. Ibid. p. 53. 

42VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 24.Id. Ibid. p. 53. 
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“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 era possível evitar ou impedir”.43 

 

 

3.1.2.2 Dano 

 

Conceitua Silvio de Salvo Venosa, que dano consiste no prejuízo sofrido pelo 

agente. Podendo esse dano ser individual ou coletivo, moral ou material, econômico 

ou não. Dano pode ser compreendido como toda ofensa e diminuição de patrimônio, 

sendo dificultosa a possibilidade de atribuir apenas um conceito, tendo em vista as 

inúmeras matrizes que o vocábulo abrange44. 

Seguindo a mesma linha, Carlos Roberto Gonçalves ao citar Enneccerus conceitua 

o dano sendo: 

 

“Toda desvantagem que experimentamos em nossos bens jurídicos 
(patrimônio, corpo, vida, saúde, honra, crédito, bem-estar, capacidade de 
aquisição)” acrescentando posteriormente: “Como, via de regra, a obrigação 
de indenizar se limita ao dano patrimonial, a palavra “dano” se emprega 
correntemente na linguagem jurídica, no sentido patrimonial”.45 

 

 

Segundo o doutrinador, o dano pode ser analisado em sentido amplo ou em sentido 

estrito. O primeiro seria visto como a lesão a qualquer bem jurídico, incluindo-se o 

dano moral. Já o segundo, seria a lesão ao conjunto de relações jurídicas de uma 

pessoa, que é possível a apreciação em dinheiro46. 

 

                                                 

43 Cahali, Yussef Said, Míni Códigos Civil ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.291 

44 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 24.Id. Ibid. p. 37. 
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É majoritária a doutrina, no âmbito civil, que o dano é pressuposto da obrigação de 

reparar, uma vez que sem o dano, poderá existir o ato ilícito, mas não nascerá o 

dever de indenizar, pois se não houve dano, não há o que se falar em prejuízos. 

Logo se houver indenização neste caso nos defrontaríamos com o enriquecimento 

ilícito. 

 

O artigo 5° da Constituição Federal estabelece garantias acerca do dever de 

reparação de danos, sejam de cunho material seja de cunhoimaterial. 

 

 

“V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem. 

 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação”.47 

 

Da mesma forma o Código Civil, no Capítulo III que trata Das Perdas e Danos, no 

art. 402 mostra o critério para o ressarcimento do dano material. 

 

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e 
danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o 
que razoavelmente deixou de lucrar”.48 

 

 

Entende-se por dano patrimonial aquele suscetível de avaliação pecuniária, podendo 

ser reparado por reposição em dinheiro, denominador comum da indenização. 

 

No que diz respeito ao dano moral, Silvio de Salvo Venosa destaca que a reparação, 

ganhou enorme dimensão após o preceito da Constituição de 1988. Com a Lei Maior 

                                                 

47Cahali, Yussef Said, Míni Códigos Civil ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.25 

48Cahali, Yussef Said, Míni Códigos Civil ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.292,“Art. 402. Salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.48 
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expressa, superou-se a renitência empedernida de grande massa da jurisprudência, 

que rejeitava a reparação de danos exclusivamente morais.49 

 

 

3.2 Responsabilidade Objetiva do Risco 

 

A responsabilidade objetiva é fundamentada na teoria do risco. Cuja teoria 

estabelece que todo aquele que desempenha atividade cria risco de dano para 

terceiros, devendo reparar o dano, mesmo que o agente não tenha atuado com 

culpa. 

 

A obrigação de reparação é proveniente do risco do exercício que determinada 

atividade do agente causa a terceiros em função do proveito econômico auferido 

pelo agente. O fato do agente se beneficiar de sua atividade gera a obrigação de 

suportar os danos que porventura outros sofram por sua atividade. 

Silvio Rodrigues, assim classifica essa teoria: 

 

 

“A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, 
aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve 
ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam 
isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a 
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano 
experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele”.50 
 

 

 

                                                 

49 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 24. 

Id. Ibid. p. 37. 

51 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Volume IV. 19° ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 10. 
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Por meio da teoria fica evidenciado que quando alguém exerce atividade profissional 

que possa causar prejuízo a outrem, deve sustentar o risco e reparar o dano que 

porventura ocorra, mesmo que esteja isenta de culpa. Pois a responsabilidade é 

decorrente do risco criado pela atividade e não da culpa. 

 

Ainda sobre a aludida teoria do risco, Sílvio de Salvo Venosa , ressalva que trata-se 

da denominada teoria do risco criado e do risco benefício. O sujeito obtém 

vantagens ou benefícios e, em razão dessa atividade, deve indenizar os danos que 

ocasiona.  

 

Levando-se em conta o rumo que tomou a responsabilidade objetiva, a teoria da 

responsabilidade civil deixa de ser apoiada unicamente no ato ilícito, mas leva em 

conta com mais proeminência o ato causador do dano. Busca-se dessa forma evitar 

um dano injusto, sem que necessariamente tenha como objetivo principal o ato 

ilícito.51 

 

3.2.1 Responsabilidade Civil Subjetiva 

 

A responsabilidade civil subjetiva é aquela que tem por base a culpa do agente, que 

deve ser comprovada pela vítima para que surja o dever de indenizar. Segundo esta 

teoria não se pode responsabilizar alguém pelo dano ocorrido se não houver 

comprovada culpa, tendo o agente causador agindo com imprudência, negligência 

ou dolo. Não basta apenas que haja o comportamento humano causador de dano ou 

prejuízo. 

 

Sobre essa questão da Responsabilidade subjetiva, Sílvio Rodrigues, ensina: 

 

 

                                                 

51
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 24.Id. Ibid. p. 10. 
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“Se diz ser subjetiva a responsabilidade quando se inspira na ideia de 
culpa” e que de acordo com o entendimento clássico a “concepção 
tradicional a responsabilidade do agente causador do dano só se configura 
se agiu culposa ou dolosamente”. De modo que a prova da culpa do agente 
causador do dano é indispensável para que surja o dever de indenizar. “A 
responsabilidade, no caso, é subjetiva, pois depende do comportamento do 
sujeito.52 
 

 

 

3.2.2 Pressupostos Específicos 

 

Pressupostos da responsabilidade civil subjetiva:Ato ilícito;Culpa;Nexo causal;Dano. 

 

Pois bem, a culpa é requisito, também, da responsabilidade civil extracontratual ou 

subjetiva, a teor do que preconiza os artigos 186 e 927 do Código Civil brasileiro. 

 

Segundo Maria Helena Diniz: (2003, p. 54). “A responsabilidade subjetiva se 

encontra justificada na culpa ou dolo por ação ou omissão, lesiva a determinada 

pessoa, desse modo a prova da culpa do agente será necessária para que surja o 

dever de reparar”53. 

 

A responsabilidade subjetiva para alguns não pode vislumbrar espécie diferentes se 

responsabilidade (objetiva e subjetiva), mas sim maneiras diferentes e encarar 

obrigação de reparar o dano. 

 

Carlos Roberto Gonçalves aduz,que age com culpa aquele que por meio de seus 

atos, merece ser repreendido ou censurado pelo direito. Devendo apenas ser 

repreendido ou censurado quando diante da situação, poderia ter agido de maneira 

diversa54. 

 

                                                 

52RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Volume IV. 19° ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 10. 

53
Helena ,Maria Diniz ,Direito Civil Brasileiro, 7º volume, responsabilidade civil, pg.41. 

54 GONÇALVES, Carlos Roberto. Teoria Geral das Obrigações – Volume II. São Paulo, 2003. p. 24 
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Enfatiza-se nessa teoria a presença de culpa por parte do agente que causou o 

dano, sendo assim haveria o dever de ressarcir o prejuízo, quando seus atos ou 

fatos sejam lesivos a direito ou interesse alheio desde que possa ser considerado 

culposo seu modo de agir. 

 

3.2.3 Culpa 

 

Conforme citado anteriormente o artigo 186 do Código Civil prescreve que a ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência são elementos do ato ilícito, 

havendo autores que não descartem a imperícia neste rol. 

 

Enquanto a imprudência é caracterizada pelo comportamento precipitado, 

exagerado ou excessivo, a negligência caracteriza-se pelo comportamento omisso, 

quando o agente deixa de agir quando deveria fazê-lo. 

 

Por outro lado, a imperícia, possui caráter profissional, ou seja, surge no momento 

em que um profissional com conhecimento técnico ou científico deixa de atuar com 

as devidas cautelas necessárias, ou ainda a incapacidade técnica para atuar numa 

profissão ou arte. 

 

Carlos Roberto Gonçalves, nos mostra como deve ser feita a aferição da culpa do 

agente nesses casos: 

 

 

“Para a aferição da diligência exigível do agente, e, portanto a caracterização 
da culpa, é o da comparação de seu comportamento com o do “homo 
medius”. Ou seja, deve-se verificar a possibilidade do homem comum se 
esquivar da atitude ilícita, neste caso tratando-se de erro escusável e 
plenamente justificável pelas circunstâncias do fato, não há em se falar em 
culpa”.55 

 

 

 

                                                 

55GONÇALVES, Carlos Roberto. Teoria Geral das Obrigações – Volume II. São Paulo, 2003. p. 24 
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Assim, a culpa deve ser verificada em sentido mais amplo ou em sentido estrito. 

Sendo que na primeira devemos observar a ocorrência de um fato intencional, 

verificando assim a presença do dolo. A segunda aparece quando se comete o ilícito 

sem a intenção de violar um dever. 

 

A culpa pode ser contratual ou extracontratual.  

No que diz respeito à culpa contratual, Sílvio de Salvo Venosa, assevera que: 

 

“A responsabilidade tradicionalmente denominada contratual, 
modernamente mais aceita como negocial, cuida do inadimplemento de 
contratos e outros negócios jurídicos. Estando presentes os requisitos para 
a configuração de dever de indenizar: ação ou omissão voluntária, relação 
de causalidade ou nexo causal, dano, e finalmente, culpa”.56 

 

No que concerne o evento culpa o citado doutrinador destaca: 

 

 

“Ao analisarmos especificamente a culpa, lembremos a tendência a 
jurisprudencial cada vez mais marcante de alargar seu conceito, ou 
dispensá-lo como requisito para o dever de indenizar. Surge, destarte, a 
noção de culpa presumida, sob o prisma do dever genérico de não 
prejudicar. Esse fundamento fez surgir a teoria da responsabilidade objetiva, 
presente na lei em várias oportunidades, que desconsidera a culpabilidade, 
ainda que não se confunda a culpa presumida com a responsabilidade 
objetiva. A insuficiência da fundamentação da teoria da culpabilidade levou 
à criação da teoria do risco, que sustenta ser o sujeito responsável por 
riscos ou perigos que sua atuação promove, ainda que coloque toda 
diligência para evitar o dano”57. 
 

 

Em síntese, cuida-se da responsabilidade sem culpa em inúmeras situações nas 

quais sua comprovação inviabilizaria a indenização para a parte presumivelmente 

mais vulnerável. 

 

                                                 

56VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 25 

58VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 26. 

57VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 26. 
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Com relação à culpa extracontratual, extra negocial e também conhecida 

tradicionalmente por aquilina, apresenta outras características, eis que não coincide 

unicamente com o aspecto da reparação dos atos ilícitos. Há indenizações em sede 

de direitos difusos ou coletivos que vão além desse entendimento. 

 

Sob esse prima, observa Sílvio de Salvo Venosa sobre à culpa extracontratual: 

 

O princípio gravita dor da responsabilidade extracontratual no Código Civil 
ainda é o da responsabilidade subjetiva, ou seja, responsabilidade com culpa, 
pois esta também é a regra geral traduzida no Código em vigor, no caput do 
art. 927. (...) A responsabilidade objetiva, ou responsabilidade sem culpa, 
somente pode ser aplicada quando existe lei expressa que a autorize ou no 
julgamento do caso concreto, na forma facultada pelo parágrafo único do art. 
927. Portanto, na ausência de lei expressa, a responsabilidade pelo ato ilícito 

será subjetiva, pois esta é ainda a regra geral no direito brasileiro58 

 

3.2.4 Dolo 

O dolo é a vontade consciente de violar o direito, dirigido á consecução do fim ilícito, 

e a culpa abrange a imperícia, a imprudência, a negligencia. 

Dolo pode ser: A) Direto , quando o agente almejava deliberam ente alcançar o 

resultado; B) eventual , quando a vontade do agente não era dirigida a obtenção do 

resultado, querendo ele algo diverso , porem assumindo o risco de causar com seu 

comportamento um dano a outrem.59 

 

 

3.2.5 Excludentes de Culpabilidade 

 

                                                 

58 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 21.Id. Ibid. p. 53. 

60 Helena ,Maria Diniz ,Direito Civil Brasileiro, 7º volume, responsabilidade civil, pg.40. 

59Helena ,Maria Diniz ,Direito Civil Brasileiro, 7º volume, responsabilidade civil, pg.40 
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São excludentes da responsabilidade civil, por romperem com o nexo de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima, o 

estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito 

cumprimento de dever legal, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito 

e força maior. 

 

No art. 188 do Código Civil, também elencam situações em que, inobstante a ação 

voluntária do agente e a ocorrência de dano, não haverá necessariamente o dever 

de indenizar: 

 

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.60 

 

Um médico comete erro grosseiro ou manifesto, nada mais justo que o mesmo seja 

compelido a indenizar o paciente lesado. Porém, poderão existir causas nas quais a 

culpabilidade do médico será excluída, gerando a improcedência da ação penal e 

consequente extinção da punibilidade do agente.  

Dentre as principais causas de excludentes da responsabilidade, podemos destacar:  

• Iatrogenia 

• Fato de terceiro  

• Erro escusável  

• Intercorrência médica  

• Culpa exclusiva da vítima  

• Caso fortuito e força maior  

                                                 

60Cahali, Yussef Said, Míni Códigos Civil ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.268 
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A latrogenia é um prejuízo inevitável, provocado por ato médico em pacientes sadios 

ou doentes, cujos transtornos são irreversíveis e inesperados. 61 

 

A lesão latrogênica, via de regra, não gera a responsabilidade para o médico e 

hospital, salvo quando ocorrer descumprimento do dever de informação ou quando 

resultar de uma omissão ou atuação culposa.  

 

Nesse sentido, têm-se os ensinamentos de Melo:  

A maior gama de iatrogenias não implica a responsabilidade profissional, tendo em 

vista que são previsíveis ou decorrentes de fatores individuais e próprios de cada 

paciente. Sabemos que as pessoas são diferentes entre si, em maior ou menor 

proporção.  

Ademais, o estado físico e psicológico de cada doente varia em razão das 

especificidades orgânicas, de tal sorte que a sensibilidade e reação podem ocorrer, 

sem qualquer relação de causa e efeito com a atuação do médico, à técnica 

empregada ou ao medicamento ministrado.  

Desde que o paciente tenha consentido, desde que tenha sido previamente 

informado e esclarecido sobre as possíveis conseqüências iatrogênicas, ainda que 

venha a ocorrer dano, não se poderá falar em responsabilizar o profissional. 62 

 

Fato de terceiro  

Ocorre a exclusão da responsabilidade civil do médico por fato de terceiro nos casos 

em que a ação seja ela dolosa ou culposa partiu de alguém que não o médico.  

                                                 

61
MELO,Nehemias Domingos de.  Responsabilidade Civil por Erro Médico: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

62
MELO,Nehemias Domingos de.  Responsabilidade Civil por Erro Médico: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2008. 

Pag 54. 
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Assemelha-se a culpa exclusiva da vítima e ao caso fortuito e a força maior, na 

exata medida de sua imprevisibilidade, que são os elementos a excluir o dever de 

indenizar.   

 

Nestes casos, uma força externa a relação médico paciente quebra o nexo de 

causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, já que a conduta não 

parte do médico. Somente se configura o fato de terceiro sea conduta de terceiro for 

o fator predominante da lesão.  

 

A esse respeito, transcreva-se o exemplo citado por Melo:  

Vamos supor um exemplo bizarro: que um paciente internado em determinado 

hospital e seus desafetos o estejam procurando em busca de vingança.  

 

Na hipótese de invasão de hospital pelos delinquentes com eventuais 

consequências danosas para os demaispacientes,poderemos qualificar tal ilícito com 

fato de terceiro, pois inteiramente imprevisível e estranho ao objeto do contrato de 

prestação de serviços que foi entabulado entre os pacientes e a entidade  hospitalar.  

 

Nesse caso estaria caracterizando aquilo que chamamos de fortuito externo, 

ensejando a lição de que, não tendo ilícito resultado da ação do hospital, nem de 

qualquer fato conexo com a sua atividade, a responsabilidade ou culpabilidade 

estaria inteiramente afastada ante a excludente derivada do fato de que os danos 

experimentados por seus pacientes decorreram de fato praticado por terceiro, que 

não guarda qualquer conexão com as obrigações derivadas dos serviços 

ajustados.63 

                                                 

63
MELO,Nehemias Domingos de.  Responsabilidade Civil por Erro Médico: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2008. 

Pag 84 
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Erro escusável  

Conforme conceitua Cavalieri Filho, “há erro profissional quando a conduta médica é 

correta, mas a técnica empregada é incorreta”. Trata-se da falha humana, visto que 

os médicos erram porque são pessoas, é o preço que se paga pela habilidade de 

pensar e agir.  

 

Os erros podem ocorrer em qualquer profissão, porém, em se tratando do médico, 

pelo fato de lidar com a vida humana, o seu erro muitas das vezes pode ser 

dramático, porém em algumas situações será este escusável, visto que o médico 

não poderá ser responsabilizado, quando de sua atividade regular venha a ocorrer 

um acidente funesto.  

 

Ademais, conforme ensina Melo, temos que partir da premissa de que o erro médico 

condenável “é aquele que decorre de umdesvio, fazendo supor uma falta de 

prudência ou diligência esperada para o caso concreto”.  

 

Inter corrência médica, ou complicação, é o termo que define a ocorrência de um 

evento inesperado em um procedimento médico, que não poderia ser, em geral, 

previsto ou alertado ao paciente.  

 

Todo e qualquer procedimento, desde o mais simples até o mais complexo, está 

sujeito a complicações inesperadas, o que não incorre necessariamente em erro 

médico.  

 

Embora o médico possa realizar o procedimento corretamente, seguindo todos os 

padrões de segurança e todas as normas técnicas, as reações orgânicas dos 

pacientes ao tratamento podem variar de pessoa para pessoa, podendo o paciente 

ser mais susceptível que outros a infecções ou mesmo pode ter variações 
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anatômicas imprevisíveis em relação à normalidade, que são genéticas e impossível 

de se prever.  

 

Culpa exclusiva da vítima  

A culpa da vítima ocorre nos caso em que o fato que gerou o dano foi causado pelo 

próprio paciente, sem interferência do médico.  

 

Se o médico em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso, não que se 

falar em nexo causal entre a ação praticada e o resultado 

 

O agir culposo da vítima fulmina com o nexo causal eliminando a responsabilidade 

civil do médico. Geralmente ocorre nos caso em queo paciente não segue o 

tratamento prescrito ou os cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico.   

 

Colhe-se da doutrina de Melo um conceito esclarecedor:  

A culpa exclusiva da vítima n caso de erro médico será identificado como aquele 

comportamento sem o qual o evento danoso não teria se materializado.  

 

Se o paciente adota posturas que agravam o seu estado de saúde u descumpre 

deliberadamente as prescrições, e com isso não obtém o restabelecimento e ocorre 

o óbito,evidente que o insucesso do tratamento não se poderá imputar ao médico, 

tendo em vista que foi a conduta do paciente a causa determinante do resultado 

funesto. Logo, não haverá nexo de causalidade entre atividade médica e o evento 

danoso que pretenda indenizar.  

 

E há toda uma lógica para assim se considerar. Se foi a vítima quem provocou o 

evento danoso, tendo o agente sido tão somenteinstrumento pelo qual o mal se 

materializou, evidentemente que não há falar-se em indenização.  
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Neste caso, não há liame de causalidade entre a ação perpetrada e o resultado 

lesivo, sendo o caso de irresponsabilidade do agente.64 

 

Com se vê, a culpa do paciente pela ocorrência da lesão exonera o médico da 

responsabilização civil.  

 

Caso fortuito e força maior  

O caso fortuito e a força maior também se encontram no rol das excludentes da 

responsabilidade médica pelos danos causados ao paciente, porque quebram o elo 

entre o ato do agente e o evento lesivo advindo.   

 

No caso fortuito e na força maior não existe ação ou omissão culposa por aparte do 

agente. O que ocorre é um fato imprevisível, incapaz de ser evitado, não só pelo 

médico, mas por qualquer outro que estivesse em sua situação. Sua ocorrência 

quebra o nexo de causalidade no campo da responsabilidade.  

 

O caso fortuito é intrínseco a ação humana, e na relação médico-paciente não é 

esperado e nem previsto, desta forma, não pode ser evitado. Sua ocorrência não 

depende da conduta do médico ou do paciente. Já a força maior pode ser entendida 

como a ocorrência fora da relação entre o médico e seu paciente, que, mesmo 

identificada, não pôde ser evitada pela ação do médico.  

 

SegundoMelo: O caso fortuito está diretamente relacionado com os eventos alheios 

à vontade das partes, tais como: greves, motins, guerras, dentre outros. Já a força 

                                                 

64
MELO,Nehemias Domingos de.  Responsabilidade Civil por Erro Médico: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2008. 

Pag 51 
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maior é fato que decorre de eventos naturais, como, por exemplo, raios, inundações 

e terremotos. 65 

 

O Código Civil trata os dois institutos da mesma forma, na 

fazendo nenhuma distinção entre eles, ao preceituar: “O caso 

fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos 

efeitos não era possível evitar ou impedir” (art. 393, parágrafo 

único). 66 

 

Portanto, para caracterização do caso fortuito ou de força maior, é necessário que a 

situação possa se revestir de inevitabilidade, imprevisibilidade ou irresistibilidade.   

Nesse sentido necessário se faz trazer a baila os seguintes julgados:  

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- RESPONSABILIDADE MÉDICA E HOSPITALAR  

- ERRO MÉDICO - CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE - ÔNUS DA  

PROVA. – 

 

São elementos essenciais da responsabilidade civil subjetiva, 

nos termos do artigo 186 do Código Civil: ação ou omissão, 

culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano 

experimentado pela vítima. A ausência de quaisquer destes 

elementos afasta o dever de indenizar, mormente quando a 

prova produzida no curso da instrução rechaçou o nexo de 

causalidade entre a morte da paciente e o tratamento a ela 

dispensado pelo médico demandado.  - 

                                                 

65
MELO,Nehemias Domingos de.  Responsabilidade Civil por Erro Médico: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2008. 

Pag 51 

66
VADEMECUM, Compacto 5ºedição Ed.Saraiva-São Paulo,pag 191 
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A responsabilidade dos hospitais, na forma da Lei 8.078/90, 

passou a ser objetiva, pois na qualidade de prestadores de 

serviços, devem responder independentemente de culpa pelo 

serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do 

consumidor.  

 

 Essa responsabilidade é afastada sempre que comprovada a 

inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou 

de terceiro, consoante artigo 14, § 3º, do CODECON. – 

Se o tratamento dispensado à paciente, nas dependências do 

nosocômio réu foi adequado ao quadro clínico apresentado, 

fornecendo-lhe as instalações e o suporte pertinentes ao caso, 

não há de se falar em defeito do serviço prestado. - O infortúnio 

não pode ser atribuído ao profissional.  

O erro ensejador da reparação civil é aquele que pode ser 

evitado através de cautela e atenção do médico, ou em 

obediência às normas recomendadas, sendo este civilmente 

responsabilizado se existir a comprovada prática culposa. - O 

mau resultado em tratamento médico, de regra, não pode ser 

atribuído ao médico, ou ao hospital, sem que reste inequívoca 

a culpa comissiva ou omissiva dos mesmos.67 

                                                 

67
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- RESPONSABILIDADE MÉDICA E HOSPITALAR - ERRO MÉDICO - CONJUNTO PROBATÓRIO

 INCONSISTENTE ÔNUS DA PROVA. – 

<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=24&ano=5&txt_processo=6 

28286&complemento=2&sequencial=0&palavrasConsulta=responsabilidade%20objetiva%20hospitais%20&tod 

as=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=> Acesso em: 06 de junho. 2013. 

<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=24&ano=5&txt_processo=8 

27404&complemento=1&sequencial=0&palavrasConsulta=responsabilidade%20objetiva%20hospitais%20&tod 

as=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=> Acesso em: 06 de junho. 2013. 
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EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL,  

MORAL E ESTÉTICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS -  

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS  

MÉDICOS/HOSPITAL E A RETIRADA DO ÓRGÃO DO PACIENTE-  

AUSENTE OD EVER DE INDENIZAR – 

 

 A responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, razão 

pela qual deve ser apurada mediante a verificação de culpa 

(art. 14, § 4º da lei 8.078/90). Em vista disso, os requisitos 

indispensáveis à configuração da responsabilidade civil do 

médico são: conduta (ação ou omissão), resultado, nexo causal 

e culpa.  

– Quanto aos hospitais, a responsabilidade civil é objetiva, 

respondendo o nosocômio independentemente de culpa pelos 

danos que a vítima alegar.  - Todavia, inexistindo nexo de 

causalidade e defeito na prestação de serviços médico-

hospitalares, deve-semanter a sentença que julgou 

improcedente o pedido de indenização por danos materiais, 

morais e estéticos.68 

                                                                                                                                                         

 

68
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS MÉDICOS/HOSPITAL E A RETIRADA 

DO ÓRGÃO DO PACIENTE AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR 

<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=24&ano=5&txt_processo=6 

28286&complemento=2&sequencial=0&palavrasConsulta=responsabilidade%20objetiva%20hospitais%20&tod 

as=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=> Acesso em: 06 de junho. 2013. 

<http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=24&ano=5&txt_processo=8 

27404&complemento=1&sequencial=0&palavrasConsulta=responsabilidade%20objetiva%20hospitais%20&tod 

as=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=> Acesso em: 06 de junho. 2013. 
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Em face dos argumentos colacionados, de se concluir 

equivocado o posicionamento daqueles que defendem ser 

subjetiva a responsabilidade dos hospitais e similares.  

Embora o médico seja colocado na condição de profissional 

liberal, tendo em consequencia disto a apuração de sua 

responsabilidade com a comprovação de culpa 

(responsabilidade subjetiva), isto por si só não permite a 

comunicação desta circunstancia à pessoa jurídica, visto que 

a proteção legal recai apenas sobre a pessoa física.   

Ademais, a responsabilidade do médico e dos estabelecimentos de saúde poderá 

ser solidária, em razão dos arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º, do CDC, tendo em 

vista tratar-se de matéria de reparação de danos por fornecimento de produtos ou 

serviços. Vejamos o que diz os referidos artigos:  

Art. 7º (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.  

Art. 25 (...) § 1º Havendo mais de um responsável pela 

causação do dano, todos responderão solidariamente pela 

reparação previstanesta e nas seções anteriores. 

 

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:  

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. SANTA CASA. CONSENTIMENTO  

INFORMADO. A Santa Casa, apesar de ser instituição sem fins lucrativos, responde 

solidariamente pelo erro do seu médico, que deixa de cumprir com a obrigação de 

obter consentimento informado a respeito de cirurgia de risco, da qual resultou a 

perda da visão da paciente. Recurso não conhecido.69 

                                                                                                                                                         

 

69
RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. SANTA CASA. CONSENTIMENTO INFORMADO. A Santa Casa, apesar de ser 

instituição sem fins lucrativos, responde solidariamente pelo erro do seu médico, que deixa de cumprir com a obrigação de 
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CONCLUSÃO 

Tendo em vista tudo o que foi exposto no presente trabalho podemos tirar algumas 

conclusões. 

O médico tem responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil objetiva é 

decorrente da lei.O profissional da medicina deverá trabalhar com prudência, perícia 

e diligência. Caso ocorra negligência, imprudência ou imperícia haverá a 

responsabilidade civil do médico. 

O Código de Defesa do Consumidor caracteriza a atividade médica como sendo 

uma responsabilidade subjetiva podendo incorrer a inversão do ônus da prova. Cada 

povo, em cada período da história, encontrou um meio de atribuir ao agente 

causador do dano uma punição, para que não repetisse o erro. Nos tempos antigos, 

as formas de responsabilização por danos eram muitas vezes cruéis, chegando a 

agredir a integridade física do indivíduo. 

Com o passar do tempo, a responsabilidade tomou contornos hábeis a ressarcir os 

prejuízos, sem, no entanto, tomar medidas mais drásticas. Passou a 

responsabilidade, então, a recair sobre os bens do ofensor. 

Hoje, na maioria das nações, como pode ser verificado através dos exemplos 

citados, a responsabilização depende, em grande parte dos casos, da verificação da 

culpa atribuída ao agente. 

Em casos especificados em lei, há a responsabilização objetiva, sem que haja a 

prova da culpa. 

                                                                                                                                                         

obter consentimento informado a respeito de cirurgia de risco, da qual resultou a perda da visão da paciente. Recurso não 

conhecido.
69
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Por fim, pode-se notar que as legislações acompanham as transformações ocorridas 

na sociedade, a fim de resguardar a ordem. Estas mudanças também atingem o 

instituto da responsabilidade civil, daí a sua tão profunda mudança desde os tempos 

antigos. 

 

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

REFERÊNCIAS 

 

ALEXANDRE,Nilton Borges, Especialista em Direito Processual Civil pela FMU. 

Mestre em Direito pela FADISP. Advogado em São Paulo. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. 

BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. 

Cahali, Yussef Said, míni códigos ,12ªedição ,São Paulo,2009.pag.352 

PROCOM,Fundação ,Governo do estado de São Paulo,Codigo de proteção e defesa 

do consumidor,lei 8078 de 11 /9/1990 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo,Código de Processo Civil Anotado,7ºEdição -2003 

Editora Saraiva,.pag 261 

FERREIRA, AntonioCouto Filho e Pereira.Alex Souza que discorrem:Trabalho Final 

de Graduação ( TFG)  (2001 p. 65). Faculdade de Direito de Presidente Prudente. 

FRAZÃO, Ana- pressupostos e funções da responsabilidade civil subjetiva na 

atualidade: um exame a partir do direito comparado 

 Diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB); professora de 

Direito Civil e Comercial da Universidade de Brasília (UnB). 

 

FERREIRA, Antonio Couto Filho e PEREIRA, AlexSouza que discorrem: Monografia 

(2001 p. 65). 

MELO,Nehemias Domingos de.  Responsabilidade Civil por Erro Médico: Doutrina e  

Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2008.  

 GONÇALVES, Carlos Roberto. apud ENNECCERUS. Teoria Geral das Obrigações. 

São Paulo, 2010. p.355. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro– Volume VI. São Paulo, 2010. 

p.26 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Teoria Geral das Obrigações – Volume II. São Paulo, 

2010. p.315. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument


 51 

HELENA ,Maria Diniz ,Direito Civil Brasileiro, 7º volume, responsabilidade civil, 

pg.78.Id. Ibid. Artigo 927 – parágrafo único.Id. Ibid. p. 13.Id. Ibid. p. 53. 

KICH, Bruno Canísio. Responsabilidade civil, p. 15. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Volume IV. 19° ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 

10. 

VADEMECUM, Compacto 5ºedição Ed.Saraiva-São Paulo 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade. 12. ed. – São Paulo: 

Atlas, 2012. p. 24. 

STOCO, Rui.  Tratado de Responsabilidade CivilDoutrina e Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo – RT, 2007. 

KFOURI NETO,Miguel. Responsabilidade Civil do Médico,5ª edição revista dos 

tribunais – São Paulo – RT,2003. 

http://amigonerd.net/humanas/direito/direito-civil-ingles-e-alemao. Acesso em 

16/03/13 8:00h 

http://www.apejur.com.br/downloads/artigo-mandadodeinjucao.pdf. Acesso em 

16/03139:45h 

Conjur –DireitoComparado: Ernst Rabel é pai do modernoDireito. 

www.conjur.com.br/.../ernst-rabel-pai-moderno-direito-comparado-a. Acesso em 

29/03/1312:41 

http://www.unipac.br/bb/tcc/tcc-

8a19f9fa5cad9e7edc518e85752e63df.pdf09/02/201310:00h 

http://ciencialivre.pro.br/media/107aaa9fc76e1cfeffff800bffffd523.pdf. Acesso em 

29/03/1310:15h 

 www.direitomedico.com.br/neri 27/02/201322:03h 

http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1682/1609 

Acesso – 30/03/13 

Pressupostosdaresponsabilidade civil(Culpa- 

AJDDwww.ajdd.com.br/links/aulas/pdf/respon/aula5.pdf. Acesso – 01/04/201310:30h 

http://jus.com.br/revista/texto/18724/responsabilidade-civil-pela-violacao-do-

principio-da-boa-fe-nos-negocios-juridicos-dissimulados#ixzz2PJNPFiu2 

http://amigonerd.net/humanas/direito/direito-civil-ingles-e-alemao
http://www.apejur.com.br/downloads/artigo-mandadodeinjucao.pdf
http://www.conjur.com.br/2012-nov-07/ernst-rabel-pai-moderno-direito-comparado-alemanha
http://www.conjur.com.br/.../ernst-rabel-pai-moderno-direito-comparado-a
http://www.unipac.br/bb/tcc/tcc-8a19f9fa5cad9e7edc518e85752e63df.pdf
http://www.unipac.br/bb/tcc/tcc-8a19f9fa5cad9e7edc518e85752e63df.pdf
http://ciencialivre.pro.br/media/107aaa9fc76e1cfeffff800bffffd523.pdf
http://www.direitomedico.com.br/neri 27/02/2013
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1682/1609
http://www.ajdd.com.br/links/aulas/pdf/respon/aula5.pdf
http://www.ajdd.com.br/links/aulas/pdf/respon/aula5.pdf
http://www.ajdd.com.br/links/aulas/pdf/respon/aula5.pdf
http://jus.com.br/revista/texto/18724/responsabilidade-civil-pela-violacao-do-principio-da-boa-fe-nos-negocios-juridicos-dissimulados#ixzz2PJNPFiu2
http://jus.com.br/revista/texto/18724/responsabilidade-civil-pela-violacao-do-principio-da-boa-fe-nos-negocios-juridicos-dissimulados#ixzz2PJNPFiu2


 52 

 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm> Acesso em: 06 de junho. 2013.  

BRASIL.Código de Ética Médica. Resolução do CFM nº 1.931/2009. Disponível em:  

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2009/1931_2009.htm>Acesso em: 

06 de junho. 2013. BRASIL.Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> 

Acesso em: Acesso em: 06 de junho. 2013. 

BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. REsp 467878/RJ. 4ª Turma. Relator: Min. Ruy 

Rosado de Aguiar. DJ - 10.02.2003. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=responsabilidade+civil+hos

pital&data=%40DTDE+%3E%3D+20020210+e+%40DTDE+%3C%3D+20030220&&

b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=2> Acesso em: 06 de junho. 2013.. 

B.R. CARVALHO... [et al.]. Erro Médico: Implicações Éticas, Jurídicas e Perante o 

Código de Defesa do Consumidor. 2006. Disponível em: 

<http://www.puccampinas.edu.br/centros/ccv/revcienciasmedicas/artigos/v15n6a08.p

df>Acesso em: 06 de junho. 2013.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUÇÃO
	DESENVOLVIMENTO HISTORICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
	1.1 Responsabilidade Civil e o Direito Francês
	O código Civil francês é o padrão das legislações modernas ,” a grande lei da socialização humana”. A teoria clássica da responsabilidade extracontratual, sob o fundamento da culpa, base única da responsabilidade civil, consagrada e difundida
	1.2 Responsabilidade Civil e o Direito Alemão
	1.1 Responsabilidade Civil e o Código Civil de 1916
	1.2 Responsabilidade Civil e o Código Civil de 2002

	NORMAS JURIDICAS
	2.1 Regras e Princípios
	2.2 Conflitos de Normas do Código Civil com as Normas Código de Defesa do Consumidor
	2.3 Princípios Gerais do Direito
	2.4 Normas de Natureza Principiológica e a Inversão do Ônus da Prova

	RESPONSABILIDADE CIVIL
	3.1 Responsabilidade Civil Objetiva
	3.1.1 Pressupostos Gerais
	3.1.2 Ato
	3.1.2.1 Nexo de Causalidade
	3.1.2.2 Dano

	3.2 Responsabilidade Objetiva do Risco
	3.2.1 Responsabilidade Civil Subjetiva
	3.2.2 Pressupostos Específicos
	3.2.3 Culpa
	3.2.4 Dolo


	3.2.5 Excludentes de Culpabilidade
	REFERÊNCIAS
	Conjur –DireitoComparado: Ernst Rabel é pai do modernoDireito. www.conjur.com.br/.../ernst-rabel-pai-moderno-direito-comparado-a. Acesso em 29/03/1312:41
	Pressupostosdaresponsabilidade civil(Culpa- AJDDwww.ajdd.com.br/links/aulas/pdf/respon/aula5.pdf. Acesso – 01/04/201310:30h


