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I. INTRODUÇÃO: 
 
 
Refletir, de maneira ética, sobre o assim chamado “Erro Médico”, implicaria 
num pensamento conjunto sobre a responsabilidade médica, isto é, sobre toda 
a gama ou esferas de responsabilidades que o profissional da medicina tem de 
lidar, ao exercer o seu ofício e a sua arte. 
 
Tratar, na atualidade, deste tema antigo e clássico da Medicina Legal, a 
RESPONSABILIDADE MÉDICA, que é, em última análise, quem nos faz 
responder, em diversas áreas, pelos atos médicos “errados”, importaria no 
duplo compromisso de fidelidade aos princípios já consagrados e de neles 
equacionar as situações novas da prática médica de alto risco, em razão do 
próprio desenvolvimento da medicina como ciência e como tecnologia. 
 
O que é afinal, RESPONSABILIDADE ?  Seu significado literal é: qualidade 
de ser responsável; obrigação de responder por atos próprios ou de outrem; 
encargo; dívida (Nascentes, 1976). Do ponto de vista jurídico, é o estado 
daquele que, tendo aptidão para realizar com pleno discernimento um ato e 
tendo sofrido legitimamente a imputação deste ato, presta conta das 
conseqüências de sua ação ou omissão (Almeida Júnior, 1965). 
 
É exatamente o fato do médico poder ser responsabilizado, que o leva à 
julgamento, em diversas esferas do Direito e da Medicina. 
  
A despeito de ainda se ouvirem vozes, que defendem a inadequação do fato 
dos atos médicos serem julgados pelas normas gerais e rígidas da Justiça, 
observa-se de outro lado, a oposição de boa parte dos juristas que insistem na 
instância judicial, para julgamento da responsabilidade médica. 
 
Por conveniência introdutória, parece-nos útil retomar algumas teses e 
conclusões, freqüentemente  apresentadas e até questionadas. 
 
A primeira delas, diz respeito à possibilidade, ou não, de conceituar-se a 
responsabilidade do médico, nos dias atuais, pelo mesmo modo pelo qual se 
encontra ela definida em Hipócrates de Cós (3). Noutros termos, a pergunta 
consiste em se saber se poderá ser mantido o código de Hipócrates, de há 
2.400 anos para uma ciência, que somente nos últimos 100 anos realizou os 
seus maiores progressos, tanto que, este último centenário médico é chamado 
por Thorwald de “O Século dos Cirurgiões” (Thornwald, 1980).  
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E também, da relação que há entre estes mesmos progressos e as mais 
contundentes críticas ao exercício  da  medicina. Sabe-se, precisamente, que é 
em razão destes novos recursos da medicina atual que se generalizou a crença 
nas suas possibilidades quase ilimitadas, em contrário aos tempos hipocráticos 
de uma arte rudimentar e, em grande parte, inócua. 
 
Pois a própria consciência médica não consentiria que se repetissem, agora,  
os adágios latinos em que o médico que prescreve ao doente a cura do tempo, 
prescreve um remédio melhor do que se houvesse empregado ferros –  
Medicus dedit qui temporis morbo curam, is plus remedii quam cutis sector 
dedit –  ou, em que o médico nada mais é do que uma consolação para o nosso 
espírito –  Medicus enim nihil aliud est quam animi consolatio. Os princípios 
éticos implícitos no Juramento de Hipócrates (Dorland’s, 1974) poderiam ou 
não comprometer, algumas vezes, o próprio exercício da medicina moderna na 
aplicação de todos os seus recursos ?  Esta seria uma inquietação de ordem 
ética. 
 
Por outro lado, o modo de se exercê-la, em nossos dias, como medicina 
voltada para a coletividade, constituiria certamente um novo valor ético que 
obrigaria a revisão dos princípios de Hipócrates. A grande verdade é que a 
medicina preventiva, não obstante seu imenso conteúdo moral, prescinde, na 
maior parte das vezes, da relação médico-paciente como entrevista nos 
preceitos hipocráticos. 
 
Para essas questões, que inquietam a classe médica, permitimo-nos transcrever 
algumas observações úteis que se encontram na obra de Leon Derobert, que 
traz o título de “Droit Médical et Deontologie Médicale” (Derobert, 1975):  
 
“As causas mais freqüentemente lembradas para explicar a multiplicação de 
ações judiciais em curso nos últimos anos, parecem ser: primeiramente, 
conseqüência indireta do progresso das técnicas e da ciência médica, das 
quais, à maior eficácia, implica riscos maiores; conseqüência, igualmente, do 
aumento dos atos médicos, à melhoria do nível de vida e à generalização dos 
sistemas de garantia social; uma tendência do público que atribui à medicina 
moderna possibilidades ilimitadas, e que o leva a incriminar de 
incompetência, de ignorância ou de negligência, o médico, sempre que 
ocorrem insucessos, acidentes ou complicações; e, por fim, o próprio 
conhecimento de decisões freqüentes dos tribunais concedendo reparação do 
prejuízo sofrido, e que seria determinante na extensão do número dos 
processos intentados contra os médicos. “Nesta última menção está, por 
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certo, a “indenofilia” que também é crença generalizada e provocada por 
interesses espúrios à medicina e com os quais seria oportuno que os juizes 
não colaborassem”. 
 
Essas razões, resumidamente expostas, por Derobert, explicam, de um lado, a 
maior incidência dos procedimentos judiciais; porém, de outro lado, explicam 
também que o maior número e gravidade dos acidentes é conseqüência do 
progresso das técnicas e da própria ciência médica. 
 
Não havendo para o médico da atualidade, como se dispensar dos novos 
recursos de que dispõe agora a medicina, não poderá ele evitar o número 
crescente de riscos de sua intervenção. Não poderá e, quiçá, não deverá evitá-
los... mas encará-los, enfrentá-los ! 
 
A idéia central na qual queremos insistir é a de que, atualmente, o médico 
intervém de maneira mais profunda, ao contrário do passado, onde sua 
assistência era limitada a recursos rudimentares que não envolviam grandes 
riscos. 
 
Os recursos a que o médico está, moralmente, agora obrigado, perante a 
ciência médica – a ponto de, não os utilizando, ser incriminado de omissão –  
impõem-lhe riscos mais graves e mais freqüentes de acidentes. E, diga-se 
desde já, acidentes em Medicina muitas vezes são rotulados ou chamados de 
“erros médicos”. 
 
Sobre o número maior de acidentes, lembra, com razão, Derobert, o número 
sempre crescente de situações em que o médico há de intervir, são como uma 
resultante dos sistemas de seguro social (Derobert L; Accard J., 1975). 
 
Tratar-se-ia, então, de uma razão de ordem social que deveria também 
transferir para a sociedade a responsabilidade do médico, livrando-o desta 
responsabilidade social ? Esta seria uma outra pergunta. 
 
Mas essa tese não encontrou consenso unânime da classe médica reunida no 
Congresso de Versalhes (7). Ao contrário, a maioria dos médicos nele 
presente, recusou a hipótese de uma responsabilidade social que teria por 
pressuposto tornar o médico um “agente” social,  comprometendo-se a relação 
clássica médico-paciente. 
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Na verdade, a oposição da classe médica à tese de uma responsabilidade social 
diz respeito, mais ao pressuposto que nela se implica do que, propriamente, à 
responsabilidade pela reparação do dano. 
 
O que seria grave, segundo entendeu a classe médica, é que se na relação 
médico-paciente viesse interpor-se a sociedade, com seus poderes de 
comandar os direitos e obrigações das partes, disciplinando a relação entre o 
médico e o seu paciente ... o paciente seria da sociedade e não do médico. E 
ao médico compete eticamente reivindicar a sua livre iniciativa, e a iniciativa 
também livre do paciente em todos os momentos de sua relação com ele, ainda 
que o preço de sua responsabilização pessoal seja aumentado, e muito! 
 
A esta posição tomada no Congresso de Versalhes, seria oportuno contrastar a 
análise da questão da responsabilidade médica que se encontra no mais 
recente “Manuale di Medicina Legale” de Vittorio Chiodi e outros (Chiodi, 
1969). Nessa análise, inspirada do exercício da medicina como serviço de 
necessidade pública, tomam os autores, por princípio, “a evolução da 
medicina da sua característica tradicional de profissão liberal em sentido 
estrito, para a de um serviço público generalizado”... 
Mesmo enquanto profissional liberal, entendem os mesmos autores que, 
perante as leis sanitárias e perante a lei penal, o médico está compreendido 
entre as pessoas que exercem um serviço de necessidade pública, 
lembrando as várias disposições de direito escrito que, na Itália, têm ressaltado 
a natureza pública do exercício da medicina. 
 
Estas duas direções – a que se vê insistentemente defendida no Congresso de 
Versalhes, no sentido de resguardar-se a natureza liberal da relação médico- 
paciente, e a direção estatizante, que Chiodi e outros, imprimem ao capítulo de 
sua obra relativo à responsabilidade médica – denunciam bem a questão 
principal que nos parece existir para a atualidade, e que diz respeito à 
multiplicidade de novos modos em que se opera o exercício da medicina, e aos 
maiores riscos de seus novos recursos. Riscos maiores, implicam em assumir 
responsabilidades maiores, e estas serão cobradas pelo paciente ou pela 
sociedade, quando da eventual caracterização de um “erro médico”. 
 
Ao contrário, porém, destes maiores riscos conduzirem a uma 
responsabilidade maior que não pudesse ser atribuída pessoalmente aos 
médicos, entenderam os congressistas de Versalhes que “a responsabilidade 
médica, longe de se diluir ou atenuar, faz-se hoje mais presente do que antes 
no curso de sua história”. 
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Esta conclusão, tem em vista o reverso da realidade originada com os recursos 
maiores que agravam os riscos de acidentes. Se, na verdade, a utilização de 
novas técnicas, sempre mais complexas, exigindo maior perícia e diligência, 
agrava os riscos de acidentes, é verdade também que o seu emprego correto 
deve dar ao médico maior segurança. Não se deverá, portanto, procurar nos 
avanços da ciência a razão para se atenuar a responsabilidade médica, 
especialmente quando no passado, essa responsabilidade, sendo 
incomensuravelmente maior (pela falta de recursos), era integralmente 
assumida. 
 
O que se diz poderia, entretanto, comportar um equívoco de comparação. 
 
É evidente que, sem os recursos próprios dos novos avanços da ciência 
médica, era maior, em princípio, a responsabilidade do médico convocado 
para lutar contra a enfermidade e a morte. Mas, essa responsabilidade, de 
natureza sobretudo ética, não lhe era juridicamente imputável. Ao contrário, 
restringindo-se a responsabilidade aos meios então possíveis, não havia como 
nela encontrar-se imprudência, negligência ou imperícia, além dos limites em 
que esses mesmos meios permitissem conhecer os riscos. 
 
Os impressionantes recursos de que dispõe, agora, a medicina, vieram, porém, 
a estender aqueles limites, tornando possível o conhecimento dos riscos não 
imaginados no passado. E, consequentemente, em razão desse maior e 
melhor conhecimento, haveria de estender-se também a responsabilidade 
médica sempre que os novos recursos possíveis não tenham sido 
utilizados, ou tenham sido sub-utilizados ou até mal utilizados. 
 
Seria simples dizer-se que: constituindo eles maior segurança, não podem ser, 
ao mesmo tempo, apontados como razão de maior índice de acidentes. Este 
argumento, porém, não é realista. Ele é apenas lógico, e não corresponde à 
natureza da medicina como ciência altamente probabilística e aleatória. A 
própria eleição dos meios, e a decisão de utilizá-los para um resultado 
procurado, mas probabilisticamente incerto, gera também as conseqüências 
de seu emprego, probabilisticamente incertas. 
 
Assim, embora constituindo em princípio, maior segurança para que a 
medicina possa conquistar áreas que lhes eram antes desconhecidas e melhor 
praticar nas áreas já de seu domínio anterior, é evidente que os novos avanços 
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da ciência médica implicam também maiores riscos e maior número de 
acidentes possíveis, com maior extensão da responsabilidade médica. E, não 
custa repetir, acidentes em medicina, muitas vezes são rotulados como erros. 
 
E esta é uma das razões pelas quais o tema da responsabilidade médica, antigo 
e clássico, deve reclamar a revisão de seus princípios à vista do próprio 
desenvolvimento da ciência médica, desacompanhada de um direito próprio, 
como queremos sustentar. 
 
Da simples leitura das atas do Congresso de Versalhes, do qual participaram 
médicos e juristas, teólogos e humanistas interessados no tema da 
responsabilidade médica, vê-se agravar mais a distância que separa a 
consciência médica da consciência jurídica. 
 
Os médicos aceitam que exista uma responsabilidade, mas não aceitam que 
dela devam prestar contas à justiça comum. Entendem que não há direito no 
fato da sociedade julgá-los, com seus instrumentos comuns e normas do 
direito comum. Aceitando a responsabilidade integral pelos seus atos médicos, 
querem, porém, ter por juizes, a sua própria consciência ou um tribunal de 
pares. A vocação médica, de natureza sacerdotal, viria a ser comprometida 
com a impessoalidade de uma jurisprudência que, partindo de normas rígidas 
do direito escrito, determinasse os padrões da ação do médico. 
 
De outro lado, entendem os juristas que já não seria possível a prática 
inimputabilidade dos atos médicos que, supostamente, ocorreria quando seu 
julgamento se limitasse às consciências pessoais ou ao juízo de seus pares. 
Ainda que concordando com as dificuldades de aplicação das regras comuns 
do direito às situações médicas, elas devem servir para a solução das questões 
trazidas a julgamento enquanto não se constituir um direito médico. Mas, em 
qualquer hipótese, a instância judicial não deveria ser suprimida em prol de 
um tribunal de pares. Afinal, este tribunal de pares, já existe e julga as 
eventuais infrações éticas. Argumentam mais com a “dimensão” coletiva, que  
é a  tendência   da medicina em   todos os países, na qual não se pode mais 
reduzir a responsabilidade a uma dimensão estritamente pessoal. E insistem na 
própria ampliação da incidência dessa responsabilidade, em conseqüência dos 
progressos da medicina e dos novos recursos postos para o seu exercício. 
Estas razões consagram o direito da sociedade julgar os atos médicos, através 
de suas instituições próprias, e de imputar a responsabilidade pelas faltas 
médicas. 
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Temos assim postas, em seus princípios gerais, as posições assumidas pela 
classe médica e pelos juristas, no último Congresso de Versalhes. 
 
Nelas vemos que a oposição maior não está apenas no modo diverso de pensar 
que seria próprio, de um lado, ao espírito sacerdotal da medicina, e de outro, 
ao propósito do direito de tutela dos bens jurídicos.  
 
A oposição que, na verdade, mais ressalta, é ainda a da conceituação clássica 
da medicina como arte liberal, e da sua realidade, em nossos dias, como um 
“servizio pubblico generalizzato”, no dizer de Chiodi. 
 
Neste princípio de tutela é que o Direito procura legitimar a sua intervenção 
no exercício da Medicina. Como norma repressiva, de natureza penal, contra 
erros conseqüentes de imprudência, negligência e imperícia, e, também como 
norma de natureza civil, para reparar danos causados pelos mesmos erros. 
 
O que se tem em vista na tutela jurídica não é a natureza sacerdotal da 
Medicina, mas a proteção da ordem pública e do interesse social. E não há 
dúvida de que a Medicina, apesar de sua vocação sacerdotal, habilita o médico 
para a prática de atos que podem ser contrários à ordem pública. Por 
imprudência, negligência ou imperícia, necessárias, porém não suficientes 
para a caracterização do erro médico, pode o médico causar aos seus pacientes 
danos que não ocorreriam se, na prática de seus atos, houvesse tido as cautelas 
que sua própria ciência lhe impõe, até mesmo não as praticando quando não se 
sentindo inteiramente capacitado. Contra estes danos, e não contra os 
médicos, é que o direito tutela o interesse social. Deles é que nasce a 
responsabilidade civil ou penal e, na existência do erro é que está o critério da 
responsabilidade. O que primeiramente compete ao Direito é, portanto, a 
investigação da “culpa”. 
 
Este é o momento, porém, em que mais se agravam as divergências: pois não 
poderão os juizes investigar a culpa e seus níveis de intensidade, enquanto 
desconhecem as peculiaridades próprias do exercício da Medicina. Deveria 
então essa investigação e o julgamento conseqüente, serem privativos de um 
Tribunal de Médicos. 
 
À parte outras razões contrárias de menor relevo, lembradas em geral pelos 
juristas, como o constrangimento e a “vontade sistemática de um grande 
número de médicos em absolver sempre as falhas de seus colegas”, 
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constituindo, para alguns deles, até mesmo um dever, o decidir pela 
absolvição, entendemos haver razões maiores, ainda não cogitadas. 
 
Toda a questão, aliás, nos parece mal colocada. Vemos, ao contrário, através 
da experiência dos Conselhos de Medicina, que não é certo que uma vontade 
sistemática de inimputabilidade dos erros médicos leve sempre à absolvição, 
pois, até mesmo as penas disciplinares impostas pelos Conselhos têm sido, às 
vezes, anuladas por sentenças judiciais, por simples desrespeito ao rito 
processual. 
 
Neste incidente está a razão maior, não discutida no Congresso de Versalhes, e 
que nos leva a ver de outro modo o julgamento da justiça comum. 
 
Realmente, têm razão os médicos quando argumentam com o 
desconhecimento, pelos juizes, das peculiaridades próprias à prática dos atos 
médico. 
 
Mas, pela mesma razão, desconhecem os médicos as peculiaridades próprias 
da arte de julgar. Julgar, é também uma arte. E não é ela uma arte simples que 
possa ser convenientemente exercida por leigos em Direito. Tem seus 
princípios, e se constitui da aplicação de um sistema de postulados que se 
inspiram na filosofia e na ciência do Direito. 
 
E tanto quanto desconhecem os juizes a ciência e a arte médica, 
desconhecem os médicos a ciência jurídica e a arte de julgar; e, muito 
deles, até mesmo as normas que mais de perto a eles se destinam. 
 
De outro lado, não é certo que desconhecendo os juizes a ciência e a arte 
médicas, e não tendo vivência própria das situações em que ela se exerce, não 
possam eles dar a solução melhor que seria de esperar-se de um “Tribunal de 
Médicos”. Sabemos, ao contrário, que para a investigação da culpa e 
atribuição dos erros médicos, servem-se os juizes de peritos médicos, como 
igualmente se socorrem da perícia em todas as matérias que dependem de 
conhecimentos especializados. É atribuição dos peritos e, portanto, ainda dos 
médicos, responder se houve ou não um erro, e qual a intensidade da culpa 
que lhe deu origem. Tudo, ou quase tudo, o que à um “Tribunal de Médicos” 
poderia competir como conhecimento especializado e vivência pessoal do 
exercício da medicina é (ou deveria ser) suprido, na justiça comum, pela 
intervenção do perito médico. 
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Poderia ainda ser argumentado, que o juiz não está obrigado a adotar as 
conclusões do laudo pericial. Este argumento vale só em princípio, pois, na 
realidade, não é comum decidir o juiz contrariamente ao laudo. Como não é, 
por igual princípio, vê-lo decidir contrariamente à lei; o que numa e noutra vez 
entretanto ocorre, não se prestando o argumento senão para dele concluir-se 
que o juiz incorreu em erro. Convém determo-nos mais demoradamente neste 
ponto. Atualmente, o juiz nomeia o seu perito, que é o Perito do Juízo. As 
partes em litígio indicam, também, os seus peritos para servirem como 
assistentes, chamados de Assistentes Técnicos. Tratando-se de uma ação de 
responsabilidade civil, o seu autor, o qual pretende a indenização, indicará o 
seu perito, e o médico, que nela se defende, indicará também o perito seu. À 
eles, compete assistir o perito nomeado pelo juiz, analisando omissões e 
equívocos possíveis do laudo apresentado pelo perito judicial ou ainda com 
ele concordando, divergindo, ou dele denunciando os erros. Na instrução 
probatória, poderão as partes convocar os peritos para prestarem 
esclarecimentos em audiência. Eles serão inquiridos pelas partes e também 
pelo juiz. 
 
É muito extensa, portanto, a prova que se realiza, através de várias 
oportunidades processuais, e até com a apresentação de quesitos 
suplementares aos peritos e sua inquirição em audiência. E todos eles são 
médicos. Ainda que indicados os assistentes pelas próprias partes, são eles 
médicos que não poderão distanciar-se de sua ciência ao ponto de 
comprometer a prova. E dessa prova é que resultará o julgamento. 
 
Em conclusão introdutória desta situação-problema, vemos que a intenção 
revelada pela classe médica de haver um “Tribunal de Médicos” se encontra, 
já atendida, através da prova pericial realizada por médicos, que são, na 
realidade, os primeiros responsáveis pelas decisões judiciais à eles relativas. 
 
A divergência eventual de laudos, permitindo ao juiz orientar-se por um deles 
em contrário a outro, não se resolveria com um “Tribunal de Médicos” no 
qual, também, poderia haver divergência de julgamento. E o princípio maior 
do Direito, que é de imparcialidade no julgamento, poderia ver-se 
comprometido num “Tribunal de Médicos”, quer quando nele existisse a 
vontade sistemática para a absolvição, ou quando as divergências de escolas 
médicas e até rivalidades pessoais pudesse induzir à condenação. 
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Lembre-se ainda à respeito, a questão principal da qual já tratamos, de ser 
também o Direito uma ciência, e a aplicação da lei, uma arte, desconhecidas 
dos médicos, que, se tivessem seu tribunal próprio, teriam a necessidade de 
nele contar com peritos em direito e de então decidirem, por conselho dos 
juristas. 
 
A esta questão associam-se outras, como a legitimidade de aplicação ou não 
das normas do direito comum, e dos princípios gerais do direito, para 
julgamento das situações que denominamos  de “situações médicas”. 
 
Trata-se de um princípio que nos parece oportuno questionar, desde logo 
antecipando o convencimento de descompasso entre as normas próprias do 
direito comum, e a impropriedade de sua aplicação para a peculiaridade de 
que se revestem as situações médicas da atualidade. Estas, relativamente 
recentes, codificadas em 1988 pelo Código de Ética Médica (Código de Ética 
Médica – Resolução CRF 1246, 1988, Rio de Janeiro: Idéia & Produções, 
1988.), aquelas, anciãs, de 1914 até a 1941, através dos Códigos Civil (Código 
Civil – Lei 3/071 de 01/01/16, 40ª Edição Saraiva, 1990.) e Penal (Código 
Penal – Decreto Lei 2.848m, de 07/12/40, 24ª Edição Saraiva, 1986.), 
respectivamente. 
 
Saber-se quais outras normas, ou como de outro modo aplicá-las será questão 
posterior; por ora –  e esta é a nossa visão introdutória –  é importante, ao 
menos, denunciar o descompasso, que geram situações, muitas vezes 
chamadas de erros, que são responsabilizados e imputados ao médico, fazendo 
recair sobre a classe médica um fardo que muitas vezes não merecemos. 
Ocupa-nos, cada vez mais, compassar o descompasso, pensar e agir 
eticamente, visando uma profilaxia do erro médico por um lado e, por outra 
banda, de sua  responsabilização quando verdadeiramente ocorre, fato que 
traria benefício à todos os envolvidos:  pacientes,  médicos e juizes.  
 
O objetivo deste trabalho/discurso, foi o de realizar uma reflexão, à luz da 
ética hodierna, sobre o assim chamado “erro médico” e sobre as 
responsabilidades, às quais o profissional está sujeito a prestar contas, para si e 
para a sociedade. Por via de conseqüência, impunha-se também uma reflexão 
ou um pensar ético, sobre quais meios o médico se utiliza visando alcançar ou 
atingir os seus fins ... um pensar ético sobre a própria profissão médica ser 
vista como de meios ou  de fins. 

 



 19

II. MATERIAL E MÉTODO: 
 
 
Uma pergunta ficou em nossa mente, neste momento de se tentar fazer uma 
reflexão sobre o assunto “erro médico” e responsabilidade profissional sob um 
enfoque ético: onde procurar, onde encontrar um material de pesquisa ou até 
melhor, de informação que, de certo modo, abrangesse o erro médico e o seu 
tema maior, a responsabilidade médica. Uma vez que o médico possui, ao 
menos, quatro esferas de responsabilidade: a ética, a trabalhista-
administrativa, a cível e a penal, sem embargo de também citarmos a social  ... 
a pesquisa teria que ser em um local (dentre tantos outros) onde estivessem 
documentados os “erros” e as conseqüentes responsabilizações dos 
profissionais médicos.  
 
Daí, por livre opção deste Autor, a pesquisa ter-se dado nas dependências do 
Fórum João Mendes Júnior, especificamente, no Tribunal de Alçada Criminal, 
junto ao douto Juiz Vice-Presidente, posteriormente, feito Presidente daquele 
tribunal e hoje Desembargador do Tribunal de Justiça, o Prof. Dr. Pedro Luiz 
Ricardo Gagliardi, no sentido de, conjuntamente, pesquisar as diversas linhas 
de conflito que, naturalmente, fluem dos temas “erro” e responsabilidade, do 
profissional médico.  
 
O método foi o da livre observação de casos registrados naquele Tribunal, à 
partir de material enviado à este Autor, onde constavam as principais linhas de 
discussão jurídica do assunto médico, ora em questão. 
 
E assim foi feito, num período de pelo menos cinco anos, desde o início do 
ano de 1991, até 22 de Abril de 1996. A pesquisa seguiu os trâmites 
burocráticos do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal e encontra-se encartada 
dentro deste opúsculo, no capítulo denominado ANEXO – posto que 
pertencente ao mais puro DIREITO – dentro do que preceituam os ditames do 
Segredo Médico, isto é, serviu para embasar as idéias de um trabalho/discurso, 
o mais das vezes sem nomes ou datas, posto que o objetivo maior seria uma 
reflexão ética sobre o “erro” e a responsabilização do médico ... e não saber 
quem (ou quando) os cometeu.  
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Tal investigação, caberia ao Conselho Regional de Medicina, quando da esfera 
ética; à Instituição Pública ou Privada, quando das esferas Administrativa ou 
Trabalhista; ao Fórum Cível, quando da área competente e, finalmente, ao 
Ministério Público e  ao Fórum Penal, quando da esfera Penal. Neste trabalho 
não, aqui tratou-se de uma reflexão ética, portanto, necessitaríamos de alguns 
exemplos, não de todos. 
 
 
Portanto, eis as questões observadas no campo do ERRO MÉDICO, sendo que 
surgiram naturalmente diversas hipóteses e subdivisões (no DIREITO) para 
cada tema, posto que teriam que ser vistos, eventual dolo, possível culpa, em 
cada uma de suas modalidades aquilianas – a negligência, a imprudência e a 
impericia – além de tudo quando pudesse ser visto e registrado, quase num 
prosaico visum et repertum que nos fizesse pensar, meditar sobre os temas 
maiores, presentes neste opúsculo, o “erro” a responsabilidade e a sua 
profilaxia, através de um pensamento ético, o qual estaria por trás de toda a 
ação igualmente ética. 
 
A partir daí, registrou-se material que versa sobre acórdãos e jurisprudências 
referentes ao tema central deste trabalho e tal material, veio a consubstanciar 
algumas idéias, reformulando outras. 
 
Assinaladas as linhas, segue o que nelas foi encontrado, letra a letra, vírgula à 
vírgula, no que tange à alguns exemplos da especialidade de Cirurgia Plástica, 
para que nós, médicos, não alterássemos ou adulterássemos o que quer que 
fosse, que não nos pertencesse, mas sim ao Egrégio Tribunal mencionado, que 
cedeu o material, mas por ele vela e não quer vê-lo mudado, quaisquer que 
sejam as razões, acadêmicas ou não.
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                         TRIBUNAL DA ALÇADA CRIMINAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Seção Técnica de Pesquisas 

Solicitante: Dr. Pedro Gagliardi 

 

PESQUISA MONOTEMÁTICA 

ERRO MÉDICO 

Solicitante: Dr. Pedro Gagliardi 

Tema: ERRO MÉDICO 

 

Hipótese II: Responsabilidade Civil: Médico - Insucesso em 

intervenção cirúrgica - Inexistência de prova de conduta culposa - 

Indenização indevida. 

Orientação I : Não se há de imputar responsabilidade indenizatória ao médico, 
em face do insucesso de intervenção cirúrgica, se não restar evidenciada sua 
conduta culposa, uma vez que o compromisso assumido constitui obrigação de 
meio e não de resultado. 

Jurisprudência: RT 711/182 

 

Hipótese IV:  Responsabilidade civil - Indenização - Mamoplastia 

da qual resultou deformidade estética - Deformação atribuída à 

flacidez da pele da paciente - Fato que, se não levado ao 

conhecimento da autora, caracterizou imprudência e, se 

desconhecido, caracterizou negligência - Procedência da ação 

mantida - Inteligência dos artigos 159, 948 e 1.538, do CC. 

 

Orientação I : Se a formação dos seios deve ser atribuída à flacidez da pele da 
autora, incólume a culpa do cirurgião. Assim, duas hipóteses 
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merecem destaque. Primeira, o réu que, evidentemente, 
examinou os seios da autora, percebeu a alegada flacidez da 
pele, ocultando esse fato da paciente, agindo com imprudência, 
pois como conceituado cirurgião que alega ser, devia prever o 
resultado indesejável da deformação apontada. Segunda, se não 
percebeu dita flacidez, agiu com negligência, outra modalidade 
de culpa. 

Jurisprudência: RT 713/125 (TJRJ) 

 

 

Hipótese V - Médico - Realização de cirurgia plástica - Dano 

estético - Responsabilização, salvo culpa do paciente ou a intervenção 

de fator imprevisível, o que lhe cabe provar. 

Orientação I: O profissional que se propõe a realizar cirurgia, visando 
melhorar a aparência física do paciente, assume o compromisso 
de que, no mínimo, não lhe resultarão danos estéticos, cabendo 
ao cirurgião a avaliação dos riscos. Responderá por tais danos, 
salvo culpa do paciente ou a intervenção de fator imprevisível, o 
que lhe cabe provar.  

Jurisprudência: RT 718/270 e RJ 231/148 

 

 

Jurisprudência: JTJ 192/122 

 

Hipótese IX:  Responsabilidade civil - Erro médico - Lesões 

sofridas por paciente após ministração de medicamento - Nexo de 

causalidade e culpa do médico não comprovados - profissional, 

ademais, que assume uma obrigação de meio e não de resultado - 

Ação improcedente - Recurso não provido. 

Orientação I: Responsabilidade civil - Médica - Alegada ministração de 
tratamento inadequado -Obrigação de meio - Nexo de 
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causalidade e conduta culposa não demonstrados - 
Improcedência - Recurso improvido. 

Jurisprudência: JTJ 183/86 (TJSP) 

 

 

Hipótese X: Responsabilidade civil - Erro Médico - Lesões 

sofridas por paciente após ministração de medicamento - Nexo de 

causalidade e culpa do médico não comprovados - Profissional, 

ademais, que assume uma obrigação de meio e não de resultado - 

Ação improcedente - Recurso não provido. 

Orientação I: Responsabilidade civil - Médica - Alegada ministração de 
tratamento inadequado - Obrigação de meio - Nexo de 
causalidade e conduta culposa não demonstrados - 
Improcedência - Recurso improvido.  

Jurisprudência: JTJ 183/86 (TJSP) 

 

Hipótese XI: Civil - Ação de indenização - Erro médico - 

Responsabilidade solidária do cirurgião (culpa in eligendo) e do 

anestesista reconhecida pelo acórdão recorrido - Matéria de prova - 

Súmula nº 7/STJ. 

Orientação I: O médico chefe é quem se presume responsável, em princípio, 
pelos danos ocorridos em cirurgia, pois, no comando dos 
trabalhos, sob suas ordens é que executam-se os atos necessários 
ao bom desempenho da intervenção. Da avaliação fática resultou 
comprovada a responsabilidade solidária do cirurgião ( quanto 
ao aspecto in eligendo) e do anestesista pelo dano causado. 
Insuscetível de revisão esta matéria a teor do enunciado na 
Súmula nº7/STJ. Recurso não conhecido.  

Jurisprudência: TRF 99/66 e STJ 97/179 
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Hipótese XII: Responsabilidade Civil - Cirurgião Plástico - 

Abdominoplastia. 

 

Orientação I: Paciente que, após o ato cirúrgico, apresenta deformidades 
estéticas. Cicatrizes suprapúbicas, com prolongamentos laterais 
excessivos. Depressão na parte mediana da cicatriz, em relação à 
distância umbigo/púbis. Gorduras remanescentes. Resultado não 
satisfatório. Embora não evidenciada culpa extracontratual do 
cirurgião, é cabível o ressarcimento. A obrigação, no caso, é de 
resultado, e não de meio. Consequentemente, àquele se vincula o 
cirurgião plástico. Procedência parcial do pedido, para condenar 
o réu ao pagamento das despesas necessárias aos procedimentos 
médicos reparatórios. Dano estético reduzido. Ressarcimento 
proporcional. Custas e honorários de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação. 

Jurisprudência: RJ 231/148 

 

 

Hipótese XIII: Erro Médico - Culpa grave - Honorários 

profissionais -  Danos estéticos e moral 

Orientação I: Em se tratando de pedido de indenização por cirurgia plástica 
malsucedida, provada a culpa, fica o profissional obrigado a 
restituir ao paciente os honorários, bem como a reparar os danos 
decorrentes do erro médico. Se em ação de indenização houve 
pedido de reparação pecuniária por danos morais e estéticos 
decorrentes de defeitos da cirurgia e outro para pagamento de 
despesas com futura cirurgia corretiva, atendido a este, 
inadmissível será o deferimento do primeiro.  

Jurisprudência: RJ 231/148. 

 

 

 

Hipótese XV: Médico - Anestesista. 
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Orientação I: A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma 
pessoa a reparar o prejuízo causado a outra (Savatier). Apesar de 
se inserir no capítulo dos atos ilícitos, a responsabilidade médica 
é contratual, conforme predomínio da doutrina e jurisprudência. 
Há obrigação de meios e de resultado. Anestesia é obrigação do 
resultado, concernente a antes, durante e após o ato anestésico, 
daí a profunda responsabilidade técnica do médico anestesista, 
que estatui até uma condição arbitrária para seu desempenho 
dentro da equipe médica. A determinação de sua 
responsabilidade dependerá do exame do caso concreto, onde se 
aplicou anestesia peridural-raquiana, e após algum tempo, sem 
dor mas consciente, o paciente veio a ter concussão cerebral, 
com traumatismo crânio-encefálico, ficando com lesão cerebral, 
com dano permanente, em razão da P.C.R. (parada 
cardiorespiratória). Ocorre que não foi feito o exame de 
sensibilidade do paciente e, não sendo intervenção “cirúrgica 
urgente”, tanto assim que a anestesia fora setorial, houve falta de 
cuidado objetivo e técnico do médico anestesista, que, por 
negligência e também imperícia, tanto pelo aspecto omissivo e 
comissivo, não teve atitude correta, pronta, técnica e profissional 
condizente ao momento e ao paciente, havendo agido com culpa 
e respondendo pelo dano causado (artigos 159 e 1.145 c.c. artigo 
1.056 do CC). Ainda mais, o acréscimo angustioso, visto não 
tirar a conscientização ao paciente, o temor de seu estado 
psicológico, ocasionando a ele, paciente, e consequentemente a 
terceiros inequívoco dano moral permanente, além do dano 
material físico. 

 

Jurisprudência: RJ 231/149 

 

 

Hipótese XVI: Médico - Cirurgia estética - Pós-operatório 

 

Orientação I: Reconhecido  no acórdão que o médico foi negligente nos 
cuidados à cirurgia, que necessitava de retoques, impõe-se sua 
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condenação ao pagamento o das despesas para a realização de 
tais intervenções. 

Jurisprudência: RJ 231/149 

 

 

Hipótese XVII: Médico - Cirurgia Plástica - Onus probandi - 

Obrigação de resultado - Tabagismo pós-operatório. 

 

Orientação I: A cirurgia plástica, com fins exclusiva ou prepondeantemente 
estéticos, é cirurgia embelezadora e, por isso, a obrigação não é 
de meio e sim de resultado. Na hipótese de o resultado ser 
negativo e oposto ao que foi convencionado, presume-se a culpa 
profissional do cirurgião, até que ele prove sua não-culpa ou 
qualquer outra causa exonerativa. Inobstante o fumar no período 
pós-operatório possa provocar os danos ocorridos, há 
necessidade de o réu prova que a cliente fumou, embora a 
contra-indicação médica. Prova suficiente. Responsabilidade 
civil reconhecida. 

Jurisprudência: RJ 231/149 

 

 

 

 

 

 

 

INDENIZAÇÃO: Responsabilidade Civil - Erro Médico - Profissional que se 

conduziu diante dos sintomas do doente, como qualquer outro colega o faria - 

Imprudência, negligência ou imperícia, ademais não comprovadas - Ação 

improcedente - Recurso não provido. 



 27

Age com culpa quem, em face das circunstâncias concretas do caso, podia e 

devia ter agido de outro modo. 

Apelação Cível n. 269.166-2 - São Paulo - Apelante: Valdir Benvindo Santana 

- Apelado: Instituto Iguatemi de Clínicas e Pronto Socorro S.A. 

 

ACÓRDÃO 

Está assim redigida a emenda oficial: 

Indenização - Prestação de serviços - Erro médico - Epilepsia de origem 

endógena (de fatores hereditários e constituicionais) - Aplicação de droga 

básica - Superveniência de doença rara, de difícil diagnóstico, denominada 

Síndrome de Stevens Johnson (forma grave de eritema multiforme, 

caracterizada por sintomas constitucionais e pronunciado comprometimento 

da conjuntiva e da mucosa bucal) - Dúvida que remanesce, pois a ingestão de 

outras drogas pode induzir o surgimento da patologia - Negligência, 

imprudência ou imperícia não comprovadas - Ação desacolhida - Recurso 

improvido. 

 

ACORDAM, em Décima Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso, de 

conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte 

integrante do presente julgado. 

Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Nelson Schiesari 

(Presidente e Revisor), com declaração de voto, e Viana Santos. 

São Paulo, 21 de novembro de 1995. 
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SOARES LIMA, Relator 

VOTO 

Improspera o reclamo formulado pelo demandante. 

Na valoração da prova técnica, tida por relevante, destacou o perito oficial 

que, sendo aquele portado de epilepsia de origem endógena (históricos de 

crises com desmaios), ou seja, ligada a fatores hereditários e constitucionais, 

foi medicado pelo neurologista - Doutor José Rodrigues Toledo, pertencente à 

ré, com Epelin, cuja droga básica é o difenil-hidantoína sódica, em 13.5.87. 

Retornando para averiguação dos exames subsidiários, ministrou-se-lhe a 

redução da dosagem, em virtude dos efeitos colaterais de embaçamento visual 

e tonturas. Ante a agravação dos sintomas, recebeu orientação clínica para 

interromper o uso do remédio, valendo-se de medicação antialérgica, sob 

suspeita de intoxicação medicamentosa. *Ao procurar, em seguida, o Hospital 

das Clínicas, onde permaneceu internado por longo período, sobreveio o 

diagnóstico de Síndrome de Stevens Johnson, moléstida de difícil diagnóstico. 

Acentua que, embora relacionada esta com o tratamento, mediante a 

utilização de difenil-hidantoína, extrai a segura conclusão de que não se 

configurou erro médico, nas modalidades de imprudência, imperícia ou 

negligência, quer da parte da acionada ou de seus prepostos. Simplesmente 

porque a já referida epilepsia de origem endógena, isto é, a disfunção motora, 

associada a modificações acentuadas da parte elétrica do célebro, 

recomendava a adoção específica do remédio Epelin (fls. 303-304). 

*Na medicina, em certas circunstância é sempre possível um erro de 

diagnóstico, que pode acarretar conseqüências mais ou  menos graves. Há 

erro escusável e não imperícia sempre que o profissional, empregando 
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correta e oportunamente os conhecimentos e regras de sua ciência, possa 

mesmo assim daí advir um resultado de dano ou de perigo.  

Outro aspecto a ser atendido é que na idéia de culpa, imprescindível tenha 

existido para que ocorra a responsabilidade médica, tida como 

comportamento anímico do agente reprovado pelo direito - falta voluntária - 

que pode ser imputada, consistente em haver agido apesar de haver pensado 

ou de haver devido pensar nas conseqüências prejudiciais do ato, segundo 

LEHMANN, há de haver o necessário amparo na antijuricidade ou 

imoralidade da ação (Tratado de Direito Civil - Parte Geral, Capítulo III, 

parágrafo 41). Ou como o dizem LUIZ DIEZICAZO e ANTONIO GUILLON, 

a culpa consiste na omissão de diligência exigível, cujo emprego pudesse 

haver impedido o resultado não querido. (Sistema de Direito Civil, vol. II/476, 

Tecnos, Madri, 1978). 

Ou seja, se há violação de um dever, existe tanto a imputabilidade do agente 

como também a reprovabilidade da conduta, pois todo o descumprimento de 

dever é censurável. Não pode haver culpa, se há regularidade de conduta, se 

há cumprimento de dever. 

A clareza de ANTUNES VARELLA vai direto no tema: 

*A culpa consiste na reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do 

agente. Age com culpa quem merece ser reprovado ou censurado pelo seu 

comportamento. 

E o comportamento do agente merece censura ou reprovação, quando, em 

face das circunstâncias concretas do caso, se entende que ele podia e devia 

ter agido de outro modo 9Direito das Obrigações, Vol I/219, Editora Forense, 

1977). 
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Mas, com SAVATIER, todos observam que há necessidade de repensar a 

responsabilidade civil, e, ainda, que chegue o doutrinador a concluir que a 

tomada de consciência transforma a responsabilidade numa solidariedade, 

pois se atribui hoje à comunidade dos homens, o encargo de atenuar o mal 

insuportável sofrido por aqueles dos seus que suportam certos eventos da 

vida, ou que, acrescenta, um antigo domínio da caridade, integra-se, assim, 

na justiça (Comment Repenser la Conception Française Actuelle de la 

Responsabilité Civile, Extrait du Recueil Dallaz Sirey, pág. 5), aqui não 

haveria possibilidade de se colocar essa imprescindível proteção à vítima, 

dados os sérios riscos vinculados à emergência do atendimento, riscos que se 

integram na necessidade de os enfrentar, como direito à segurança, um dos 

atributos do homem, no dizer do mesmo SAVATIER, concepção importante 

para suprir os perigos da mecanização e da tecnologia, exatamente porque a 

responsabilidade viria a ser atribuída não a uma forma de seguro social ou 

de seguro saúde, ou de seguro médico, mas atribuída seria indiretamente a 

um profissional da medicina que se conduziu como qualquer outro colega seu 

o teria feito, ao firmar um pré-diagnóstico relativo ao estado do paciente, 

qual seja, epilepsia endógena, e ao prescrever medicamento adequado, 

utilizado para os sintomas manifestados. Embora a ação se dirija contra o 

hospital, atrás dele há um preposto, profissional liberal dedicado à arte 

médica. 

SAVATIER, na mesma obra, aliás, com palavras candentes, mostra a 

peculiaridade do risco médico, pois o respectivo profissional não pode curar 

sempre. Ele bem o sabe! A doença, a enfermidade, a morte, fazem parte da 

condição humana, principalmente quando se sabe que a própria saúde 

restaurada apresenta-se sempre como um estado precário e preocupante (ob. 

ref., pág. 29). 
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Também CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA enfrenta a problemática do risco 

que conduz a erros: 

Questão que tem sido levada aos tribunais Franceses é se o médico responde 

pelo erro de diagnóstico ou erro de técnica. E tem sido admitido que o erro de 

diagnóstico não é culposo( MALAURIE e AYNÈS), mas atrai a 

responsabilidade do médico, no momento em que não teria sido cometido por 

um profissional prudente, colocado nas mesmas condições externas do 

defendente (MAZEAUD, nº 511). Mas o erro de técnica deve ser apreciado 

pelo juiz com maior cautela, especialmente quando os métodos científicos são 

discutíveis ou sujeitos a dúvidas (AGUIAR DIAS). Dito de outra forma, nos 

casos controvertidos ou duvidosos, o erro profissional não pode ser 

considerado imperícia, imprudência ou negligência (CARVALHO SANTOS) 

(Responsabilidade Civil, Editora Forense, 2ª ed., 1991, pág. 162). 

Também não é possível, em conseqüência, fazer incidir aqui aquela opção que 

teria assumido a jurisprudência francesa, condenada pela doutrina, segundo 

TEREZA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES: 

Também na ânsia de proteger a vítima do dano, e ainda por causa das 

dificuldades já apontadas na formação da culpa médica, surgiu na França, a 

partir de 1965, como trabalho de jurisprudência a teoria da perte d’une 

chance em resumo, consiste em se admitir que a culpa do médico 

comprometeu as chances de vida e integridade do paciente. Pouco importa 

que o Juiz não esteja absolutamente convencido de que a culpa causou o 

dano. É suficiente uma dúvida. Os Tribunais podem admitir a relação de 

causa e efeito entre culpa e dano, pois que a culpa é precisamente não ter 

dado todas as oportunidades (chances) ao doente. Há, no caso, presunção de 

responsabilidade contra o médico (Responsabilidade Civil, Doutrina e 
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Jurisprudência, coordenador YUSSEF SAID CAHALI, Editora Saraiva, pág. 

311). 

Não pode haver, no que tange a uma obrigação de meio e não de resultado, 

semelhante presunção, de observar que tudo faz crer que não ocorrera aqui a 

circunstância de não haver o preposto do hospital dado todas as 

oportunidades ao doente. 

Na espécie, diante do relato contido na inicial e dos demais elementos de 

convicção recolhidos para os autos, sobretudo de natureza técnica, difícil se 

torna a aceitação da responsabilidade da demandada ou um de seus 

prepostos. 

Enfim, atento ao laudo pericial, apenas pode pairar dúvida a respeito de 

culpa da ré, em quaisquer de suas modalidades, sendo despiciendo apegar-se 

ao documento de fls. 18, de maneira que seria temerário afirmar-se até a 

existência de erro profissional escusável. 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

VENCEDOR DO DES. 

NELSON SCHIESARI 

1. A respeitável sentença de fls. 481/489 fica mantida por seus fundamentos, 

que são adotados com razão de decidir. 

2. Em que pese o sofrimento do apelante, assim como de sua mãe, a prova dos 

autos não revela a ocorrência de erro médico. Ao contrário, queixoso de seu 

estado de saúde, o autor procurou um clínico geral, que o encaminhou ao 

neurologista, prevendo, como é intuitivo, a existência de alterações, as quais, 

por fim, foram confirmadas no exame eletroencefalograma, que fora 
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realizado a pedido do neurologista. Daí a prescrição da medicação, que, 

indiretamente, causou todos esses terríveis danos ao insurgente. Porém, 

conforme explica a bula juntada aos autos, tais conseqüências fazem parte 

dos riscos do uso do medicamento, que se mostrou necessário para o caso. 

Como se vê, ou o autor continuava sob a crise que o afligia, ou era medicado 

com o produto, submetendo-se aos riscos de uma reação medicamentosa 

desfavorável. 

3. Ademais, a questão é eminentemente técnica, tanto que elaborada foi a 

prova pericial, não refutada pelo autor, sob o aspecto propriamente técnico-

científico. 

4. Segue-se, enfim, que pelos elementos produzidos nos presentes autos, o 

ocorrido com o recorrente deve ser debitado à fatalidade, risco a que estaria 

sujeita qualquer outra pessoa nas condições descritas, já que o procedimento 

médico anterior e durante a administração do remédio fou considerado pelos 

experts como acertado. 

5. Ante o exposto, mesmo lamentando a desdita do apelante, não há como 

acolher seu apelo. É o meu voto. 

 

 

 

Indenização - Responsabilidade civil - Dano resultante de cirurgia estética - 

Hipótese em que não foi atingido o resultado previsto - Condenação do réu no 

custeio de outra cirurgia reparadora - Embargos rejeitados. 

Embargos Infringentes n. 43.808-1 São Paulo - Embargante: Aldir Mendes de 

Souza –Embargada: Maria Helena Negrão. 
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ACÓRDÃO 

ACORDAM, em Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justição, por votação 

unânime, juntar o resumo de sustentação oral aos autos e, por maioria de 

votos, não conhecer do pedido de uniformização de jurisprudência e, no 

mérito, rejeitar os embargos. 

 

 

Trata-se, em síntese, de ação reparatória por danos decorrentes de má 

execução de cirurgia estética; destinada à devolução das quantias 

dispendidas com a dupla cirurgia, atualizadas e os respectivos juros; bem 

assim a custear outra cirurgia reparadora, com todas as despesas necessárias 

e, por fim, despesas decorrentes de lucros cessantes, ausência ao trabalho e à 

faculdade. 

Ao cabo, a r. sentença acolheu em parte: decretou a condenação do réu ao 

pagamento dos encargos decorrentes de nova cirurgia, à escolha da autora o 

médico atuante no país; mais lucros cessantes alusivos à convalescença (não 

superior a trinta dias); proporcionalizadas custas e afetada a honorária 

advocatícia. 

A Col. turma Julgadora, por maioria, considerou a responsabilidade sob o 

enfoque do resultado; manteve a r. sentença adotando os fundamentos 

causais, inclusive pericial. Mas o r.  voto vencido perspectivou o problema 

sob culpa. Aceitou a da autora, invocada pelo réu e admitida implicitamente 

pela ausência à audiência; consistente em abstenção pelo réu e admitida 

implicitamente pela ausência à audiência; consistente em abstenção de 

providências de diversas índoles, cabentes a ela, pac. 
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Agora os embargos. Peça excelente sustenta a impossibilidade, em nosso 

Direito, de responsabilidade além de alguma das modalidades de culpa; no 

caso, ditas inexistente. Aferindo o tema sob a rubrica contratual - o resultado 

- ainda assim a ação deveria ser improcedente dado que, tal como prometido 

(correção do nariz e dos seios) efetivou-se; o que transluz das expressivas 

fotografias. Não se podendo exigir do cirurgião o milagre de reverter a 

natureza e lograr a perfeição estética. Tudo como informado oportunamente à 

pac. anteriormente à operação dupla. De resto, nem se considerou o caso 

fortuito - evolução imprevisível para cada pac. - nem a circunstância 

relevante de, faltando à audiência, haver, ela admitido o abandono do 

tratamento e das consultas subsequentes. Donde a pretensão à acolhida do 

sensível voto vencido com provimento integral do recurso. 

No essencial, o relatório. 

1. Põe-se em destaque versar, a espécie, cirurgia estética exclusivamente: 

destinada a corrigir a linha nasal, a compor a insuficiência de seios e 

anomalia de um dos mamilos. Não é, já se vê, resultado de cirurgia sanativa, 

necessária ou não, além ou dentro do limite do razoável e do estágio atual da 

Medicina. 

2. Nessa contingência deparam-se o profissional e o leigo. Àquele, e não a 

este, incumbe avaliar a possibilidade de êxito; aferível, não apenas pela 

viabilidade técnico-profissional quanto, até intuitivamente, pelas condições 

da paciente. Aquela, como estas, sabidamente sujeitas a percalços e 

imprevisões finais. 

3. Assim colocados os termos do problema, a primeira noção de justiça 

efetiva conduz o intérprete a não atribuir, à paciente, todo  o risco econômico 

de mal sucedida atuação médica; ela, paciente, que já suportou os naturais 
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males e incômodos da operação e da convalescença. Não tem sentido, como 

quer o recurso, que o médico que exerce atividade lucrativa, profissional, 

acabe isento de responsabilidade por atividade de sua especialidade, mas 

insatisfatória o efeito final. Tão somente sustenta, por não ter existido a 

culpa, na estrita conceituação. 

Seguramente não se restringe à culpa a aferição de questões desta natureza. 

Mas, também, e precipuamente, pela perspectiva contratual: obriga-se, o 

cirurgião, a determinado resultado estético. Não consegue. Logo, inadimpliu 

o contrato. Daí, fugindo às discussões estreitas acerca de culpa, quando a 

natureza da relação jurídica seja estritamente contratual, estar-se a definir, 

problema como este, sob o prisma do resultado. É o resultado que conta. Não 

atingido, responde o contratante profissional. 

4. Embora haja, o v. acórdão embargado emprestado ênfase maior a dita 

adequação jurídica, não é totalmente verdadeiro, de outra parte, que haja 

inteiramente descurado a questão da culpa. Conforme restou cumpridamente 

destacado no curso do julgamento, a d. maioria embda. subsumira - tal como 

explicou - os fundamentos da sentença e, especialmente, o pensar conceitual 

inserto ali, e novamente declinado. Para prosseguir: “Deslocado o ônus da 

prova, em face da finalidade da operação plástica, em pessoa hígida, 

desobrigada de provar a culpa do réu, a este é que cumpria comprovar que o 

resultado previsto foi alcançado, nos limites das possibilidades da ciência 

médica atual. Não logrou o réu esse intento” (fl. 346). 

Proposição que, vê-se, a um só tempo respondia a objeção recursal alusiva a 

culpa, como à restrição oposta relativamente à confissão ficta (tema a que se 

voltará). 
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5. Ao relator, de resto, parece inadequada a contraproducente a insistência 

em que se detivesse, o julgado nessa matéria desagradável. Se, de um lado, a 

colocação do problema soa demasiado acanhada em sujeitar restritamente o 

dever compensatório, ao instituto do ato ilícito - assim se aferrando a 

conceitos ultrapassados no mundo jurídico ocidental - de outra, ecoa 

desfavorável ao próprio apte. profissional liberal que é. Isso porque não 

conseguindo atingir o resultado a que se propôs, mercê de sua especialização 

médica faz transparecer, ainda que de forma relativa, certa dose de 

incapacidade profissional. Será, sem incerteza, a imperícia, mesmo que 

relativa. Ainda que se perspective a impotência para conjurar de seqüelas, 

perfeitamente previsíveis e percentualmente ocorrentes ( como bem observou 

a r. sentença). Donde, à parte preciosismos, parecer muito mais convinhável 

ao médico que o dever reparatório decorra da insatisfação contratual, 

impessoal do que da imperícia que, ante à não obtenção da meta, sempre se 

poderá levantar. No mínimo sob injunção aquiliana. 

6. Em termos objetivos, não pode ser levada a sério a afirmação recursal 

quanto a ter sido atingido o resultado. Ao contrário, o malogro até mesmo se 

visualiza pelas fartas fotografias, inclusive oficiais. Não fossem suficientes as 

afirmações dos laudos, o pericial do Juízo e os outros, também periciais; 

integrantes do MM. Juízo Criminal, inclusive. Convém observar-se que o Sr. 

Perito judicial elaborou o laudo na suposição de ser assistente técnico do réu; 

é como inicial o laudo (fl. 173). 

7. Mesmo por isso, já não fosse suficiente a já transcrita observação do v. 

acórdão embargado, perdem em interesse indagações sobre a ausência de 

comparecimento, da autora, a depoimento pessoal; como prova ficta de sua 

co-participação no insatisfatório evento. 
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O próprio laudo pericial foi  categórico, assim na afirmação dos defeitos, 

quanto nas causas de insucesso. Referindo-se à rinoplastia, em resposta ao 

quesito 11, como à malversação mamária, do quesito 16 (fls 177-178, 

respectivamente) atribuiu as imperfeições a reações próprias do organismo 

da pac., com exclusão de outros, inclusive e explicitamente, “a colaboração 

total do pac.”. 

Conclusões que afastam, a um só tempo, a reclamação alusiva à pretensa 

confissão ficta, quanto ao fortuito; este, ante à já vista previsibilidade até 

algo intuitiva. 

8. Convém meditar-se, para aferição de ambos os assuntos, que as 

infortunadas imperfeições, ainda que não tanto exageradas como pretende a 

autora embda., particularizam-se em diversidade das narinas entre si e no 

insucesso em apenas um dos seios da paciente. De si só altiloqüentes. 

9. Assim, com o maior respeito à posição adotada pelo emérito prolator do r. 

- voto vencido, formou-se a maioria com todos os demais integrantes; no tema 

principal. 

10. No curso do julgamento, durante a sustentação oral, suscitou o embte. 

diversidade de aferições entre diversos compartimentos deste E. Tribunal. 

Matéria não conhecida, liminarmente, por falta de provocação formal, 

devidamente instruída. Vencido, isoladamente, o Relator sorteado. Por 

entender possível a apresentação de dissídio que possa, eventualmente, 

inserir-se em notoriedade. Em tese, exclusivamente. Para formulação do 

incidente de uniformização de jurisprudência. 

11. Assim, rejeitam-se os embargos. 
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O julgamento teve a participação dos Srs. Des. Silva Ferreira (Pres. com voto 

vencido, em parte) Moretzsohn de Castro, Aniceto Aliende e Corrêa Dias, 

com votos vencedores. 

São Paulo, 4 de junho de 1985. 

ARY BELFORT, Rel. vencido em parte 

 

ACÓRDÃO EMBARGADO 

Acordam, em Segunda Câmara Cívil Tribunal de Justiça de São Paulo, por 

maioria de votos adotado O relatório de fls. 341 v. -342, negar provimento à 

apelação. 

Custas como de direito. 

1. A autora, em fevereiro de 1979, submeteu-se a uma rinoplastia, objetivando 

a correção de pequeno defeito no nariz; e a uma mamoplastia, para o 

aumento do busto. As operações, realizadas em conjunto, não produziram o 

resultado almejado. Embora a autora não apresente a deformidade 

denunciada com alarde de início, certo é que restou com a narina esquerda 

ligeiramente elíptica, enquanto a direita é arredondada. E os seios 

apresentam-se assimétricos. 

Inquestionável, pois, o acerto da sentença, ao proclamar, em princípio, - a 

procedência da ação de indenização movida contra o cirurgião plástico. 

A autora buscou, na operação a que se submeteu, a correção de defeitos 

estéticos. Estava bem de saúde. E na exata situação em que, segundo a 

doutrina mais atualizada, a operação plástica corporífica, para o cirurgião, 

uma obrigação de resultado, e não a costumeira obrigação de meio. As lições 

da doutrina e da jurisprudência, entre as quais avulta a precisa colocação 
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que ao tema empresta TERESA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES (“O 

Dano Estético”, ed. RT, 1980, pág. 62), nos trechos transcritos pela bem 

elaborada sentença, revelam a indiscutível procedência da conclusão. 

Deslocado o ônus da prova, em face da finalidade da operação plástica, em 

pessoa hígida, desobrigada a autora  de provar a culpa do réu, a este é que 

cumpria comprovar que o resultado previsto foi alcançado, nos limites das 

possibilidades da ciência médica atual. Não logrou o réu esse intento. 

A procedência da ação, pois, fica mantida, com adoção expressa dos 

fundamentos da sentença. E é de se observar que, em relação ao montante da 

reparação (excluída a devolução do que a autora pagou), a solução da 

sentença não é objeto de impugnação no recurso. Aliás, condenado o réu a 

custear uma operação reparadora do dano estético existente, fica ele a salvo 

de arcar com intervenção cirúrgica a que a autora poderia submeter-se por 

obstinação ou capricho. É evidente que nenhum cirurgião plástico se 

prestaria a uma intervenção cirúrgica sem a devida indicação médico-

científica para correção dos defeitos ainda existente. Se estes não existissem 

ou não fossem suscetíveis de melhoria, a operação certamente não seria feita. 

2. A sucumbência parcial da autora conduziu à sua responsabilização por 

20% das custas; e ao arbritamento da honorária advocatícia em apenas 10%, 

sobre o débito. A repartição dos ônus mostra-se eqüitativa, e adequada ao 

que ficou decidido. Também nessa parte fica a sentença mantida. 

3. Pelo exposto, negam provimento à apelação. 

O julgamento teve a participação do Sr. Des. Sydney Sanches, com voto 

vencedor. 

São Paulo, 29 de maio de 1984. 
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SILVA FERREIRA, Pres. vencido, com declaração de voto. ANICETO 

ALIENDE, Rel. 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO DES. SILVA FERREIRA 

Com a devida vênia da douta e esclarecida maioria, meu voto, depois de 

atentamente considerados os fatos e meditada a questão, concluía pelo 

provimento do recurso, reconhecendo improcedente a ação, condenando a 

autora ao ressarcimento das custas dispendidas pelo réu, com correção 

monetária a partir do efetivo desembolso, e honorários de advogado na base 

de 10% do valor da causa, corrigíveis a partir da data deste julgamento. 

Isto pelos seguintes motivos. 

1. Em sua inicial a autora, primeiramente, enveredou pelo caminho do 

contrato visando obrigação de resultado, tão salientado na r. decisão 

recorrida e aceito, à unanimidade, pelos dd. Des. Relator e Revisor. 

É o que se lê a fls. 3 dos autos, item III da inicial, onde se vê que, segundo a 

autora, o réu havia garantido, previamente, o “resultado perfeito da 

operação”, o que foi, para ela, “condição sine qua non da anuência...ao ato 

operatório” (sic, fls 3). 

Já no item V da inicial, à mesma folha, a autora menciona o processo 

criminal em andamento, e envereda pelo caminho da imperícia e negligência 

do réu, que se omitiu de realizar o tratamento pós-operatório (sic, fls.3). 

Assim, termina pedindo a condenação dele ao ressarcimento dos prejuízos e 

demais verbas requeridas, tendo em vista o contrato firmado entre as partes 

ou, então, sua imperícia e imprudência. 

2. No curso da demanda, e no curso do processo criminal, comprovou-se a 

ausência de imperícia ou negligência da parte do réu, tanto assim que a r. 



 42

decisão apelada limitou-se a enfocar, finalmente, para chegar ao resultado 

almejado, simplesmente o problema do contrato visando obrigação de 

resultado, entendendo que o réu deve indenizar à autora visto que não atingiu 

o resultado por ela colimado e por ele prometido. 

3. Em sua defesa, porém, o réu fez ver que não prometera, de maneira 

absoluta, resultado perfeito na operação, tendo advertido, seriamente, a 

autora dos riscos e percalços que corria com ela (fls..33) 

Esta, porém, conforme a versão do réu, assumiu plenamente tais riscos e 

percalços, pretendendo se operar, apesar dos riscos mencionados, e dos 

esclarecimentos recebidos. Destarte negou o réu, contestando, com todas as 

letras que tivesse se obrigado a resultado perfeito e acabado, sujeitando-se ao 

que acontece normalmente, ao contrário do que afirmara a autora a qual, 

assim ficou obrigada, pelas normas processuais em vigor, a comprovar sua 

afirmação original. 

3-a. Passados aproximadamente três meses da alta médica, a autora 

compareceu ao consultório do réu queixando-se de problemas resultantes da 

operação, sendo-lhe observado que seu caso exigia, como advertida fora, 

massagens constantes e diuturnas, que aparentemente negligenciara. Feitas 

novas recomendações, foi dito que voltasse ao consultório para providências 

diretas do médico (fls.37). 

Porém, mais de dois meses passados depois desta visita, já a autora foi a 

Advogado, promoveu campanha contra o réu e não atendeu as suas 

ponderações e, principalmente, as suas prescrições. 
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4. Ora, competia à autora, assim, face à negativa do réu e suas afirmações, 

comprovar que atendera às suas prescrições, com diligência. 

Porém nada fez neste sentido e, intimada para depor em audiência, sob pena 

de confesso, deixou de comparecer, confessando, exatamente, os fator 

alegados na contestação, visto que os demais não precisava confessar. 

 

5. Verifica-se, portanto, que estamos diante de fato em que se pretende o 

resultado de maneira absoluta e total, pelo simples fato de operar, quando, 

como amplamente demonstrado em toda a instrução o resultado não se 

configura por mero efeito da operação, mas envolve a cooperação ativa do 

operado, no atendimento às prescrições médicas e, em muitos casos, como 

também amplamente demonstrado, mesmo assim não se chega ao resultado 

final desejado, tendo em vista condições personalíssimas da pessoa operada, 

e o fenômeno da rejeição pelo organismo, da matéria injetada para aumentar, 

aparentemente, a mama. 

Na R.JTJESP, ed. TEX, 68/227, usque 230, no julgamento dos Embs. n. 3.455-

1, Ribeirão Preto, a d. maioria, formada na ocasião pelos eminentes Des. 

Toledo Piza, Sidney Sanches, Aniceto Aliende e Sylvio do Amaral, vencido o 

não menos eminente Des. João Del Nero, proclamou que “as correlações 

orgânicas ainda são pouco conhecidas e surgem, às vezes, resultados 

inesperados, desconhecidos da nossa vã filosofia, para usar paráfrase de 

Schakespeare”. O que se aplica ao caso vertente. 
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6. Por estes motivos, entendendo ser impossível se aceitar a teoria do 

resultado, sem a culpa objetiva pela não consecução do mesmo, e que, por 

outro lado, a autora não comprovou sua efetiva e necessária colaboração no 

período pós-operatório, e em que o médico, agindo como verdadeiro 

estelionatário a enganara, prometendo um resultado que sabia quase 

impossível de conseguir, é que ousei divergir da d. e esclarecida, dando 

provimento ao recurso. 
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III - DISCUSSÃO 
 

 
 
 
Todas as questões de ordem ética – e o “Erro Médico” é um tema ético – que 
aparecem na Medicina atual estão, sem sombra de dúvidas, permeadas pelo 
tema maior da Responsabilidade Médica, como já dito introdutoriamente. 
 
 
Por óbvio, quando se fala em responsabilidade e, por via de conseqüência, na 
possibilidade de responsabilização do médico por atos praticados (ou não), 
precisamos ter bem claro no horizonte quais os nossos objetivos quando 
praticamos um ato médico, seja numa visão liberalizante, seja num enfoque de 
serviço público generalizado. 
 
 
Existiria, afinal, uma obrigação de meios ou de fins para com o seu paciente ? 
Em outras palavras, o médico compromete-se a: bem tratar, bem cuidar, bem 
operar ... ou compromete-se com os resultados, com a melhora, cura ou até 
com a expectativa do paciente ? 
 
 
Evidentemente, parecem-nos ser, a ciência e a arte médicas, compromissadas 
com os meios, somente com os meios e nunca com os fins. Isto é, o médico se 
compromete a bem cuidar, a bem tratar, a bem operar, a manter-se atualizado 
cientificamente ... mas não se compromete com os resultados !  Este não 
compromisso com os resultados, fica bastante claro uma vez que os resultados 
não dependem só do médico ... mas do próprio paciente e suas peculiaridades 
anátomo-funcionais e psíquicas, da sua adesão ao tratamento, da sua 
observância ao que foi prescrito, das condições sócio-econômicas do paciente 
e até do meio em que ele vive. 
 
 
Mesmo na especialidade denominada Cirurgia Plástica Estética ou 
“Cosmética”, onde alguns defendem uma espécie de coexistência dos 
compromissos de meios e resultados, uma vez que os fins de embelezamento 
ou correção de um discutível defeito anatômico pareçam falar mais alto que os 
meios para conseguí-los, entendemos que deva imperar o compromisso de 
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meios !  Isto porque, sem estes (meios) bem executados, jamais obteríamos 
aqueles (fins) e, mesmo assim, assume-se um risco – médico e paciente – de 
que não ocorram os fins, da exata maneira que o paciente esperava, mas os 
fins que prescreve a boa prática médica. 
 
 
É válido se esperar que ocorram os fins que a ciência médica possa aceitar, ou 
possa ter como previsível, mas a hipotética possibilidade do paciente não 
“gostar” do resultado não diminuirá o resultado obtido ... através dos meios, 
desde que estes meios tenham sido feitos dentro do que preceitua o estado 
atual das lex artis, no tocante à matéria. 
    
 
Portanto, responsabilidade e responsabilização do ato médico, deveriam se 
ater aos meios, sempre aos meios e somente aos meios, e isto não é pouco ! 
Suscita uma série de reflexões, para não dizer uma série de dúvidas. 
 
 
Além disso, todos os códigos, até a presente data, foram elaborados pela 
profissão e para a profissão, sem participação, quer de pacientes, quer de 
outros setores da sociedade. De certo modo estes códigos propagam uma visão 
unilateral da autoridade profissional absoluta, cada vez mais sob 
questionamento. Eles são igualmente inconsistentes com as idéias de 
policitação contratual, que se afirmam significativamente nos dias que correm, 
como modelos ideais de relacionamento médico-paciente (CASSEL, E. - 
Autonomy and Ethics in Action. New England Journal of Medicine, 6:333-
334, 1977.). 
 
 
Mesmo os mais antigos códigos carecem de uma origem filosoficamente 
explícita. Eles se sustentaram, em grande parte, na aplicação à Medicina, de 
sistemas morais filosóficos, sobretudo teológicos, e não derivaram 
formalmente de uma verdadeira Teoria da Medicina. 
 
 
Como resultado, os códigos vigentes são menos universalmente aceitos, mais 
estreitos nas obrigações exigidas, mais legalísticos e cautelosos em seu 
aspecto e mais centrados na competência científica do que em considerações 
humanísticas. Enquanto, por exemplo, estabelecem-se normas e obrigações 
para proteger as pessoas submetidas à experimentação humana, pouca atenção 
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tem sido dada á responsabilidade social do médico e aos conflitos potenciais 
desta, face à sua responsabilidade para com o paciente individual. 
 
 
Duas alternativas parecem existir no momento, ou seriam três ? Uma delas, 
seria abandonar a possibilidade de um conjunto comum de princípios morais 
mais altos e retornar à Ética mais simples e menos exigente do artesão. Este 
era o modelo do médico grego primitivo e que assegura, pelo menos, uma 
promessa de competência e humanismo, capazes de sobreviver até em uma 
sociedade moralmente pluralista (3). A outra alternativa, seria buscar uma 
remodelação filosófica da ética profissional derivada e inspirada na 
natureza da própria Medicina e dos atos médicos,  bem como de seus inter-
relacionamentos no ato da cura. 
 
 
Nossa proposição, tenta aglutinar as duas alternativas: a busca de um 
fundamento para a moralidade médica (algum tipo de base que possa definir a 
conduta moral das relações humanas, específica para a atividade médica), 
porém, sem descartar a liberdade para a decisão sobre os dilemas morais 
peculiares que surgem nos casos em particular (DOBZHANSKI, T. - The 
Biological Basis of Human Freedom.Columbia University Press, New York, 
1956.). 
 
 
Este fundamento de que falamos deve ser prévio e compatível com uma ampla 
gama de sistemas de valores e deve ser capaz de expansão e enriquecimento 
por obrigações adicionais advindas de sistemas com sustentação filosófico-
humanística. Em suma, o que se deve buscar é uma base para a ética 
profissional que defina as linhas normativas fundamentais que precisam, 
necessariamente, unir todos os que professam a arte de curar. 
 
E serão estas linhas normativas fundamentais que alicerçariam a atuação 
médica ética, pois o que seria um ato médico verdadeiramente ético, senão 
também um ato de profilaxia do erro médico e, por via de conseqüência, de 
sua eventual responsabilização ? Quam não errasse, ou errasse infinitamente 
menos, certamente beneficiaria a ambos, paciente e médico. 
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É claro que sempre deve prevalecer o chamado convencimento ético. “Este 
tipo de convencimento poderá não existir sob a forma de norma positiva, de 
preceito escrito. Igualmente poderá não decorrer de preceito legal e, até 
mesmo poder ser entendido como contrário à lei” (SCHUTZER, L. V. L. - 
Ethica Deontologiae Medicae Pressuposita. Tese de Livre Docência, 
Faculdade de Medicina da USP, 1981.).  Todavia, este é um risco inerente ao 
exercício da Medicina. É óbvio que, não se quer significar com isso que o 
médico deva agir contrariamente à lei; mas apenas salientar que, na ausência 
de norma legal proibitiva e também na falta de preceito ético já escrito, deve 
ele procurar no imperativo categórico de sua própria consciência moral a 
norma que vai guiar a sua conduta. 
 
 
Não tem muito significado que outros venham a julgá-lo mais tarde de modo 
diverso ao que ele entendeu ser o seu dever. A grande verdade é que ele não 
poderia (e nem poderá o médico em qualquer situação) simplesmente 
suspender a ação e nada fazer, apenas porque não há preceito ético ou legal 
explícito. 
 
 
Por outro lado, se a lei é a consagração de um uso ou costume, toda 
reformulação ética e legal teria de necessariamente originar-se de costumes e 
práticas novos. 
 
 
Assim, não há como surgirem preceitos éticos novos sem que novos modos de 
agir, talvez contrários aos preceitos existentes, venham a questionar a validade 
e atualidade dos anteriores. Instaura-se, então, um verdadeiro jogo de discreta 
desatenção aos preceitos e leis prévios, ao mesmo tempo que aparecem novas 
formas de conduta. E, na medida em que as novas formas revelam melhor 
sucesso na harmonia entre as pessoas, tendem, espontaneamente, a apagar a 
vigência das normas anteriores, até transformarem-se em preceitos novos da 
ética e mesmo da lei. É a teoria do meta jogo, que está implícita em toda a 
evolução do Direito, e também na evolução da Ética. 
 
 
Alguns exemplos poderão ser lembrados sem que se comprometa a prática 
médica e o Código de Ética. É sabido que o código de ética restringe as 
cirurgias de laqueadura tubária e de vasectomia, somente autorizadas em 
alguns casos de precisa indicação médica. Estes casos puderam permitir que 
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elas se generalizassem de tal modo, a ponto de muitos médicos e pacientes que 
a procuram sequer saberem tratar-se de prática restrita pelo Código de 
Ética, e até mesmo pelo Código Penal. Há, evidentemente, um desrespeito 
discreto à proibição legal para o qual se terá sempre a defesa de uma 
indicação médica. Estamos em pleno meta jogo: e, mais tarde, poderá a 
mesma intervenção ser autorizada até independentemente de preceito novo, 
com a simples descriminalização do que até agora se entendeu constituir lesão 
corporal gravíssima, do ponto de vista jurídico. Esta alteração virá, primeiro 
como jurisprudência em relação à lei penal, não havendo necessidade sempre, 
de modificação da lei escrita. Quanto ao Código de Ética, a simples ausência 
de penalização quando qualquer motivo razoável vier a ser aceito como 
indicação, tornará letra morta o postulado ético, que não resistirá à prática 
reiterada contrária. 
 
 
Aqui seguem-se agora, as normas da lei geral, à partir das quais se tem 
procurado construir e definir um Direito Médico. 
 
 
Como já dissemos, entende-se que o Direito, além de outras normas sem 
interesse ético (como as normas tributárias, por exemplo) visa assegurar o 
respeito pelas normas éticas que são, para ele, essenciais para a vida social. 
Por essa razão, estabelece sanções através das quais procura garantir o 
cumprimento destas normas. É nesse sentido que nos interessa então conhecer 
os preceitos éticos estabelecidos pelas normas jurídicas, quanto ao exercício e 
prática da medicina. 
 
 
As sanções do direito civil são de ordem pecuniária e tem um propósito duplo, 
que torna menos clara, sua natureza ética. Dirigem-se elas para a obrigação de 
o médico reparar, financeiramente, os danos decorrentes de atos médicos 
praticados sem cautela, sem conhecimento, ou sem toda atenção exigida. Em 
linguagem jurídica, correspondem estas situações, aos atos médicos praticados 
com imprudência, com imperícia, ou com negligência. Se de uma, ou mais de 
uma dessas circunstâncias, sobrevier dano para o paciente, estará o médico 
obrigado a reparar o dano através de indenização. 
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Essa é a teoria da culpa, adotada pelo nosso direito civil e que se vê definida 
em geral (e não apenas para os médicos), através de disposição do artigo 159 
do Código Civil, onde está o princípio em que se inspira a teoria dos atos 
ilícitos. 
 
 
Toda prática médica é lícita, como de resto qualquer prática profissional, 
desde que satisfeitos os requisitos das habilitações profissional e legal. O que 
não é lícito, é exercer a prática profissional e, no caso, a prática médica, com 
imprudência, imperícia, ou negligência. Este é o ato ilícito que a lei pune, 
obrigando a reparar o dano que dela possa decorrer, através de indenização 
pecuniária devida ao paciente. Este, em essência, o próprio erro médico, que 
alguns entendem poder chamar-se de culpa médica. 
 
 
Nestas modalidades - imprudência, imperícia ou negligência - é que se 
configura a culpa em geral, e, particularmente, a culpa do médico; culpa 
denominada culpa aquiliana, por sua origem na Lex Aquilia (LEX AQUILIA, 
citada por PEREIRA, Caio Mário da Silva, in RESPONSABILIDADE CIVIL, 
9ª Edição Revista, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2000, pág. 03), do antigo 
direito romano. 
 
 
A pergunta que nos vem é a de se saber agora, se a obrigação de indenizar é 
somente uma penalidade imposta ao médico. Já aludimos ao propósito duplo 
que pode haver nas sanções de natureza pecuniária. São sanções, 
indiscutivelmente; e tanto é certo que, mesmo no Direito Penal, há também 
penas pecuniárias, ditas multas, aplicáveis, separada ou associadamente às 
penas privativas da liberdade. Mas não são elas apenas sanções; antes, visam 
assegurar à vítima do dano médico, as condições de sobrevivência que lhe 
eram próprias. 
 
 
Não se indeniza o dano pelo valor do órgão lesado; não há tabelas específicas 
de valores para os diversos órgãos, membros, funções ou sentidos. O princípio 
é outro: é o da redução da capacidade para as tarefas usuais, que resulta do 
dano havido em conseqüência do ato médico, temporário ou permanente, 
parcial ou total. 
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Por essa razão, também, a indenização não se constitui de um valor único, 
pago de uma só vez, mas de uma prestação de alimentos calculada na 
proporção do quanto a redução da capacidade veio privar a vítima dos 
alimentos, por ela obtidos com o seu trabalho habitual. 
 
 
Este princípio é tão certo que, se o dano para a vítima se constituir de morte, o 
direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a 
herança (artigo 1.526); o que equivale dizer que a prestação de alimentos será 
devida, em caso de morte, a quem o morto os devia, ou aos que dela eram 
economicamente dependentes (artigo 1.537, II). 
 
 
Só estas considerações revelam, à saciedade, que a responsabilidade civil do 
médico envolve um preceito ético muito mais extenso do que a própria 
responsabilidade penal. Por oportuno e, igualmente, por óbvio, se o ato 
médico for ético, em tese, não haverá o erro, não havendo erro, não haverá a 
responsabilização e a conseqüente sanção. 
 
 
Numa e noutra delas, a sanção é de ordem a evitar-se, quando possível, que 
agindo com culpa, possa o médico trazer dano ao seu paciente. Na 
responsabilidade civil, porém, mais do que simplesmente prevenir-se o dano, 
impõe-se para o médico a responsabilidade de uma prestação alimentícia que, 
ao lado de sua conveniência econômica, tem um conteúdo eminentemente 
ético no qual se quer assegurar as condições de sobrevivência para a vítima, 
ou para seus dependentes econômicos. 
 
 
Assim, quando o Código de Ética Médica, paralelamente com a legislação 
comum, estipula que o médico responda civil e penalmente por seus atos 
profissionais danosos ao cliente, o que nele ressalta não é a simples indicação 
da responsabilidade legal que é matéria da lei ordinária, mas a 
responsabilidade ética do médico de socorrer também economicamente às 
vítimas de sua imprudência, imperícia ou negligência. 
 
 
Este é o preceito ético que deve ser procurado e encontrado; pois, de outro 
modo, bastaria a lei ordinária. 
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Por outro lado, na responsabilidade penal do médico, não vemos o mesmo 
preceito ético. De nada adianta para a vítima, nem aos seus dependentes a 
imposição, ao médico, de condenação penal. 
 
 
Nem mesmo a teoria retributiva da pena teria lugar numa indagação de ordem 
ética. A imposição do mal da condenação, para retribuir o mal que se quer 
punir não possui qualidade ética. Nem se poderia argumentar com a satisfação 
devida à vítima, em relação à qual, aliás, nada de ético se estaria satisfazendo, 
além de apenas atender-se aos seus eventuais impulsos de vingança. 
 
 
Não é, portanto, de natureza ética, o preceito da responsabilidade penal do 
médico. Serão outras as razões de sua existência; desde a razão intimidativa 
anterior, com ela procurando-se evitar a culpa irresponsável, até a razão 
preventiva de novos erros. Mas em nenhuma vez se poderá, na 
responsabilidade penal, encontrar-se um conteúdo ético, no sentido exato da 
vontade moral. 
 
 
A importância, porém, do Capítulo III do Código de Ética Médica, está no seu 
próprio título que trata da responsabilidade profissional do médico, e não 
somente de sua responsabilidade legal. 
 
 
Constitui pressuposto elementar da ética, a autoria da ação. Só há 
responsabilidade ética quando há responsabilidade pela autoria da ação ética. 
Este princípio se desdobra em diversas modalidades. A principal delas é a da 
autonomia da vontade, à qual corresponde à espontaneidade da ação ética. A 
ação ética nasce de seu autor, como nasce do artista a obra de arte. Não há 
valor moral na ação heterônoma, inspirada e dirigida por valores 
impostos, quando a vontade não é livre. 
 
Outra modalidade deste princípio, e que constitui a contrapartida da autoria da 
ação, é ser a responsabilidade ética intransferível. Mesmo quando, na ação, 
existam vários autores, a responsabilidade ética não poderá ser dividida. Ela 
existe por inteiro, em relação a cada um dos que participaram da ação, sendo 
todos eles solidariamente responsáveis. Também as circunstâncias 
conhecidas e previsíveis, e então assumidas, ou são elas imprevisíveis e não 
sabidas e, portanto, sem responsabilidade a cogitar. 
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Estas questões vêm resumidamente disciplinadas no Código de Ética Médica 
que, em seus artigos 31, 32 e 34, cuida precisamente da inteira 
responsabilidade ética que o médico deve assumir como autor único de seus 
próprios atos, não a dividindo com terceiros, nem para eles transferindo a 
responsabilidade. Esta será, sempre, igualmente inteira para todos eles, não se 
consentindo também, na divisão das mesmas responsabilidades quando as 
circunstâncias pelas quais se quer responsabilizar a ocorrência, eram 
razoavelmente previsíveis e, ainda assim, foram assumidas. Enfim, cabe não 
errar, urge não errar, mas se desgraçadamente, isto ocorrer, assume-se 
eticamente a responsabilidade. 
 
 
O princípio geral do primum non nocere não é, em nosso entender, um 
preceito ético exclusivo da medicina, nem um princípio de exigência para a 
ação ética, já que poderia conduzir o médico até mesmo à inação. É, antes de 
mais nada, um princípio de cautela, contenção, alerta e prudência que 
somente tem lugar como limites para a prática médica inspirada no princípio 
mais importante de servir, que obriga a ação !!! 
 
 
Não praticará erro o médico que nada fizer. Mas não é esse o propósito maior 
da medicina, entendida como prática comprometida com a ação. Originada, 
como ciência, arte e profissão, da existência anterior do próprio médico, e 
entendido o médico como aquele que assumiu o encargo de cuidar (do latim, 
medeor), o preceito tradicionalmente repetido do “primum non nocere”, não 
poderia sobrepor-se ao princípio ético maior que é o princípio de servir. 
Tantas vezes seria mais cômodo para o médico primum non agere; entretanto 
é o seu dever maior de intervir que o leva a assumir riscos nem sempre 
possíveis de serem calculados com a segurança que se quer no preceito do non 
nocere. Estas situações, que se tornam mais comuns para a medicina 
contemporânea, na qual aos maiores recursos correspondem maiores riscos, 
obriga-nos a ver naquele preceito mera cautela para a ação do médico, que 
não deve ultrapassar os limites da prudência, mas que ao mesmo tempo não 
pode e não deve recear o imperativo ético da intervenção ativa. 
 
 
Trata-se, como se vê, de um princípio antigo. Mas, nem mesmo por ser 
historicamente remoto, tem ele, na sua ancianidade, o aval indiscutível da 
verdade. 
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É também, do seu tempo, o preceito de que o médico, nada mais é do que uma 
consolação para o espírito (medicus enim nihil aliud est quam animi 
consolatio). E não haveria ninguém entre médicos e pacientes, que, apesar das 
limitações próprias da medicina, pudesse repetir, agora, aquele brocardo. 
 
 
São eles - “primum non nocere” e “nihil aliud est”, preceitos próprios de uma 
história da medicina e da cultura em que realmente eram pequenos os 
conhecimentos e recursos, ao ponto de preferir-se nada fazer: “O médico que 
prescreve ao doente a cura do tempo, prescreve um remédio melhor do que se 
houvesse empregado lancetas”. Mas ninguém haveria, em nossos dias, de ter 
da medicina a mesma imagem de inoperância, a ponto de sobrepor qualquer 
daqueles preceitos ao preceito ético superior, de apostar na cura, apesar dos 
riscos. 
 
 
A ciência lida com aquilo que é no tempo indicativo. A ética lida com aquilo 
que deve ser, no tempo imperativo. Entendida, assim, a Medicina - até 
mesmo através de sua derivação etimológica - como a ciência de quem tem a 
arte de curar, ressalta mais evidente o conteúdo ético que a obriga a ser, antes 
e mais do que ciência, o compromisso ético de cuidar de alguém. 
 
 
No exercício deste compromisso encontrará o médico limitações e riscos. 
Limitações que, para ele, impõem suspender a ação; riscos que o obrigam a 
avançar para o desconhecido. Os critérios de julgamento nem sempre serão 
claros, e o sucesso de sua intervenção ou omissão serão sempre discutíveis, 
como se observa no capítulo ANEXOS. Do ponto de vista ético, porém, 
valerá o seu convencimento próprio. Se assumiu risco com o propósito de 
maior proveito para o doente, cumpriu ele o seu dever de médico. Se, 
convencido do maior dano, evitou os mesmos riscos, igualmente cumpriu ele 
o seu dever de médico. 
 
 
Em conclusão poderíamos dizer que “o médico que só consola”, não é médico. 
O médico que “muitas vezes alivia”, só é médico algumas vezes (quando se 
trata de mal para ser apenas aliviado). O médico que “às vezes cura”, é 
sempre médico, porque essa é a verdadeira vocação da medicina. O 
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médico tem que apostar na cura” (13). Mesmo quando circunstâncias 
desconhecidas não permitam calcular os riscos, não deverá ele abandonar o 
jogo, simplesmente porque não tem certeza do resultado. Para cada lance 
perdido, deverá apostar um novo lance. E somente terá por cumprida a sua 
missão quando todos os lances se perderem ou quando tiver a certeza de que 
todos eles foram jogados. 
 
 
Estes preceitos éticos, que temerariamente fazemos igualmente nossos, 
poderiam vir eventualmente a colidir com o quanto sabemos da 
responsabilidade legal do médico. 
 
 
Mas aqui concordamos integralmente com Schutzer (13): “Apostar na cura 
envolve riscos; insistir na aposta será assumir riscos sucessivamente maiores. 
E a responsabilidade ética do médico não será sempre coincidente com sua 
responsabilidade legal. Haverá o médico, então, de esperar de seus 

julgadores que, além da lei pela qual habitualmente se dirigem, possam eles 

compreender a vocação ética da Medicina que não operando com a 

segurança dos computadores há de dirigir-se pelo princípio de aposta sobre 

o desconhecido”. 
 
 
Toda essa nossa argumentação a respeito da responsabilidade peculiar do 
médico, vem muito a propósito quando se discute sobre a questão do “erro 
médico” na atualidade. O próprio termo “erro médico” sempre por nós grafado 
entre parênteses, serve para expressar as nossas dúvidas e inquietações sobre o 
fato de muita coisa ser chamada de “erro médico”, quando não o é, nunca o 
foi. Dúvidas e inquietações, obrigam-nos a pensar, fazer reflexões. 
 
 
Reflexões cuidadosas, sobretudo destituídas de ranços apriorísticos, são 
urgentes e indispensáveis quando se pretende caracterizar, da maneira mais 
clara possível, o verdadeiro pensar ético. Posto que, somente um pensar 
eivado de inspiração ética, poderá levar à uma ação igualmente ética e esta, de 
per si, evita ou minimiza o “erro médico”, diminui ou faz tender à zero a 
responsabilização do profissional. 
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Pensar, afinal, é tão importante quanto a conduta. Pois, como Kant afirmava: 
“Para o ser moral não basta uma ação correta; é indispensável uma razão 
correta por trás da ação!” (GAHRET, C.B. - The Kantian Philosophy of  
Space. Oxford University Press, New York, Oxford, 1939.). 
 
 
Kant, somente Kant, não !  Pessoa, poeticamente, Pessoa: “ ... Quero só 

Pensar nela. Não peço nada à ninguém, nem a ela,  senão pensar ... ” 
(PESSOA, F. – O Eu profundo e os outros Eus, 7@ Edição, Editora Nova 
Fronteira, 1980, pág. 168.). 

 
 
E o muito pensar, resumindo tudo o que foi dito nesta DISCUSSÃO e indo de 
encontro ao objetivo deste trabalho/discurso, aliás, mais discurso do que 
trabalho, como tentar caracterizar, numa visão ética, o Erro Médico, agora 
sem os parênteses ? 
 
 
Haveria a necessidade de um ato médico lícito, isto é, feito dentro da lei ou 
seja, por um médico portador das habilitações profissional (diploma) e legal 
(inscrição no Conselho Regional de Medicina). Desta ação médica (ativa ou 
passiva, comissiva ou omissiva), haveria um dano real, demonstrável, passível 
de ser demonstrado pelo Perito Médico. Ligando o dano sofrido à ação médica 
executada (ou não), haveria a necessidade da existência da culpa (em 
quaisquer das suas modalidades aquilianas), ou seja, o médico teria que ter 
agido (ou não), com negligência, imprudência ou imperícia, jamais com dolo 
(intenção), mesmo eventual.  
 
 
Com estes elementos presentes, que não incluem os acidentes (particularmente 
os imprevisíveis) e muito menos os maus resultados, decorrentes o mais das 
vezes de condições do próprio paciente, ou de sua expectativa ou esperança no 
resultado do ato médico ... estaríamos diante de um Erro Médico. 
 
 
O resto seria ficar a correr atrás do vento, de que nos fala o ECLESIASTES. 
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V. CONCLUSÕES: 
 
 
 
1. Refletir sobre o “Erro Médico” é pensar também na Responsabilidade 

Médica, uma vez que esta, pelo ato ou efeito de responsabilizar, sanciona 
ou penaliza aquele.  

 
 
2. Para a caracterização do erro médico são necessários: o ato médico lícito 

(profissional portador das habilitações profissional e legal), o dano real, o 
nexo causal (dado pelas modalidades aquilianas de culpa) e, obviamente, 
pela ausência de dolo. Destarte, o erro médico pode ser perfeitamente 
distinguível do acidente imprevisível ou do mau resultado, eventualmente 
observados.  

 
 
3. Um erro médico bem caracterizado e, consequentemente, a sua 

responsabilização deveria ser a resultante de existir apenas, tacitamente 
firmado na relação médico-paciente, um contrato de obrigação de meios, 
nunca de fins, mesmo na chamada Cirurgia Plástica Estética. 

 
 
4. Quem deveria julgar o médico, quem deveria aplicar as sanções necessárias 

– se aplicáveis – seriam os juizes, posto que treinados e aperfeiçoados na 
arte de julgar. A eles caberia apontar o Direito, mesmo num fato ou 
contexto médico, daí, valerem-se dos Peritos Médicos. 

 
 
5. Aos Médicos, caberia o julgamento e a tomada de decisões sobre eventuais 

sanções ou desagravos, quando de ilícitos de ordem ética.  
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