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1. Quem falta a um dever jurídico pré-existente, e causa dano, tem a obrigação de indenizar (reparar o 

dano). A falta ao dever jurídico traduz ofensa ao Direito Objetivo (iliceidade) ou a um direito subjetivo 

(ilicitude). Quem pratica ato ilícito, e causa dano, tem a obrigação de indenizar. 

Diziam por isso os romanos que as obrigações nascem da lei e do contrato. Nós diríamos, hoje, que 

nascem do ato jurídico em geral, e, se quiséssemos distinguir, dos atos jurídicos extra-negociais, de um lado, 

e dos atos jurídicos negociais, de outro. 

Ato jurídico negocial é aquele em que é relevante para o Direito, a manifestação de vontade. Ex.: um 

contrato. Nos atos jurídicos extra-negociais pode haver vontade, ou manifestação de vontade, mas esta não 

é relevante para definir o ato, como tal; sobreleva, nesse caso, a materialidade do ato. Ex.: um pagamento, 

um acidente de automóvel. 

 Os princípios que definem a responsabilidade são distintos, quer se trate de responsabilidade negocial, 

quer se trate de responsabilidade extra-negocial. 

Aquele que assumiu obrigação contratual responde, independentemente de indagação de culpa. A mera 

falta de cumprimento da obrigação contratual torna-o obrigado a indenizar. A responsabilidade, aí, diz-se 

objetiva. 

O mesmo não ocorre na responsabilidade extra-negocial. Se eu falto a um dever de prudência – que 

pode ser medido objetivamente, por exemplo, na observância a um sinal luminoso – e atropelo alguém, 

causando-lhe prejuízo, tenho a obrigação de reparar o dano. 

O art. 159 do Código Civil Brasileiro assim define a responsabilidade extra-negocial: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano”. 

 

2. A reparação do dano deve ser a mais completa possível. E como quem responde não é a pessoa do 

devedor (que no passado podia ser morto, mutilado, ou sujeito à escravidão), mas seu patrimônio, faz-se em 

espécie, ou mediante a dação de importância em dinheiro que permita à vitima, tanto quanto possível, 

restaurar a situação anterior. Se a vítima, em razão do acidente, ficou impossibilitada de prover à própria 

subsistência, a indenização consistirá em pensão vitalícia. 

Sucede não muito raramente que o patrimônio do devedor é insuficiente para suportar a indenização. A 

vítima, em tais casos, sucumbirá ao seu duplo infortúnio. Por onde se vê que o problema da 

responsabilidade extra-negocial não pode ser circunscrito ao pequeno âmbito dos interesses individuais. O 

grupo social, se adiantado, buscará formas de prover, coletivamente, às necessidades da vítima. O 

sentimento coletivo desperta-se mais cedo quando está implicada, em cada caso particular, alguma 

atividade social muito intensa, ou muito arriscada. Ex.: o trânsito. Entre nós, criou-se o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil – que existia há mais tempo em outros países – para prover às necessidades dos 

inúmeros acidentados de trânsito. É claro que nesse tipo de seguro, ao mesmo tempo em que se provê às 

necessidades das vítimas, confere-se alguma segurança patrimonial aos proprietários e condutores de 

veículos: se ocorrer sinistro, seu patrimônio estará, ao menos em parte, coberto pelo seguro. 

 



3. Quem se obriga, subordina-se a uma exigência de dar, de fazer, ou de não fazer alguma coisa. 

Quem vende um objeto, como uma televisão, obriga-se a dá-la ao comprador. O construtor que contrata 

uma obra obriga-se a fazê-la. 

A obrigação do médico que contrata não é de dar, mas de fazer, que é característica do profissional que 

presta serviço. Oxalá pudéssemos contratar, com um médico, que nos desse saúde. A profissão médica tem 

indiscutíveis raízes mágicas, e os nossos desejos inconscientes turvam um tanto as relações entre médico e 

paciente, dificultando a sua perfeita clarificação jurídica. 

 

4. Vejam até que ponto a mensurabilidade dos objetos de contrato permite uma perfeita identificação 

contratual: são raríssimos – para não se dizer que inexistem – os contratos verbais celebrados com 

engenheiros; a contratação de uma obra faz-se por escrito, definem-se as tarefas, preços e 

responsabilidades segundo padrões objetivos; em número menor, os contratos firmados com advogados; e 

raríssimos – para não se dizer que inexistem – os contratos escritos celebrados com médicos. Conhece-se, 

evidentemente, o contrato de trabalho celebrado entre o médico e uma instituição. Mas o cliente particular 

que procura um médico, embora esteja com ele celebrando um contrato, não reduz esse contrato a escrito. 

Se pretendessem fazê-lo, ambos esbarrariam em uma nebulosa, cuja densidade iria desde a exata definição 

das obrigações até a fixação da exata correspondência entre o serviço e o seu preço. 

4.1. Um advogado não pode assumir, com seu cliente, a obrigação de vencer-lhe a demanda. Esse é 

resultado de um concurso de variados fatores, e não só da ação do advogado. 

Não pode o médico, de modo análogo, assumir a obrigação de restituir a saúde a um doente. O objeto 

da prestação é, aqui e lá, um esforço, um serviço de natureza técnica, a que, no caso do médico, se deu o 

nome de tratamento. O tratamento implica, geralmente, o diagnóstico e a ação no sentido da cura, com a 

prescrição de determinadas práticas (exercícios, massagens, repouso, dieta, abstenções, medicamentos) e, 

eventualmente, a realização de intervenções (prótese, ortopedia, cirurgia). 

Voltemos à comparação com outras profissões liberais. Se eu contrato com um engenheiro a realização 

de uma obra, eu lhe digo que tipo de obra desejo, e posso fiscalizar-lhe o serviço durante a execução. 

Mesmo o que é especificamente técnico, digamos, a profundidade de um alicerce, ou a espessura de uma 

laje, pode ser previamente determinado. 

Se contrato com um advogado, fica normalmente ao alvedrio deste o tipo de ação que escolherá para 

alcançar o objetivo desejado. Mas posso outorgar-lhe, com a procuração, poderes mais amplos ou mais 

restritos, e, eventualmente, indicar inclusive o tipo de ação que desejo. 

Com o médico, no nosso estado atual de civilização, não sucede o mesmo. O termo tratamento é 

bastante vago e sugere a infinidade de medidas técnicas que o médico entenda adequadas à restauração da 

saúde. Não cabe ao paciente determinar – salvo no dirigir-se a clínica, ou escola especializada – o tipo de 

tratamento a que se deve submeter: ao médico compete determiná-lo. É mais ampla a faixa de discrição do 

médico, e exígua a faixa de fiscalização do cliente. Esta se reduz, ordinariamente, ao que está ao nível das 

relações humanas: a atenção que o profissional dedica ao seu problema, o dispêndio material – em tempo e 

energia – que suporta. Ou seja, o cliente pode medir a quantidade, mas não a qualidade do serviço que lhe é 

prestado. Esta se medirá pelos resultados: se ele sente-se melhor ou não, se está curado ou não. Esse 

padrão de medida, contudo, não é correto (como já se indicou acima), pois o resultado não depende 

exclusivamente da ação do médico. Por isso a obrigação do médico se inclui na categoria designada como 

obrigação de meio, e não obrigação de resultado (Há exceções, entre as quais se pode mencionar o 

tratamento estético).  

Zelo e competência são os dois deveres de quem se obriga a prestar serviço. Nem sempre poderão ser 

dissociados, mas de modo geral o cumprimento do primeiro é de mais fácil aferição, ao passo que a 

verificação do segundo depende de juízo técnico. 



4.2. O princípio da comutatividade preside, de modo geral, aos contratos civis onerosos. Ou seja, deve 

haver uma certa reciprocidade entre as partes, e proporcionalidade entre as respectivas prestações. 

A obrigação assumida pelo paciente, ao contratar com médico, é a de pagar-lhe honorários. Na fixação 

desses honorários atenderá o profissional quer ao nível de zelo (o dispêndio de energia que lhe exigirá o 

paciente), quer ao nível de competência (o nível de competência individual do médico, de que é medida, 

embora imperfeita, o prestígio que amealhou; o nível de competência da própria especialidade; o nível geral 

de competência da profissão médica). Os honorários médicos presumem-se corresponder, assim, em valor, 

à exata natureza dos serviços – em quantidade e qualidade – que serão (ou foram) prestados ao paciente. 

O valor dos honorários fixados corresponde ao valor do contrato. Como valor do contrato – visto 

presumir-se a exata correspondência entre as prestações – entende-se a vantagem (avaliada em pecúnia), 

que uma e outra parte poderia, ter com sua execução. 

Se contratei com um professor que me dê aula em horário pré-determinado, e deixo de comparecer, 

estou obrigado ao pagamento do preço e dos demais prejuízos causados pelo meu inadimplemento. Se a 

obrigação é de fazer, a falta de cumprimento espontâneo resolve-se em pecúnia: o inadimplente deve pagar 

o valor correspondente, mais perdas e danos. Se compareço, e o professor se recusa a ministrar-me a aula, 

deve pagar-me, em dinheiro, o valor da aula que se frustrou, mais perdas e danos (por exemplo: o preço do 

transporte até sua casa). 

O inadimplemento pode ser parcial, ou ruim. Ex.: o construtor deixou a obra inacabada; a coluna da sala 

ficou torta. 

Se as partes são previdentes, e se a natureza do contrato permite, costumam cercar-se de garantias, ou 

reais, ou pessoais (Ex.: caução, fiança). Na falta de garantia, costumam as partes acautelar-se com a 

inclusão, no contrato, de uma cláusula penal. Na cláusula penal, fixa-se multa para o caso de mora, de 

inadimplemento, de inadimplemento parcial ou ruim. A multa corresponde a uma pré-fixação das perdas e 

danos, ou seja: arbitra-se previamente um valor como correspondendo às perdas e danos; evitam-se, com 

isto, as dificuldades com sua posterior verificação e avaliação. 

O Código Civil Brasileiro, em seu art. 920, estabelece que “o valor da cominação imposta na cláusula 

penal não pode exceder o da obrigação principal”. 

O valor da obrigação principal corresponde, mais ou menos, ao que acima designamos como valor do 

contrato.  

Se um contratante deixa de cumprir sua obrigação – ou mal a cumpre – o prejudicado não pode 

pretender mais do que a vantagem que se frustrou, acrescida das perdas e danos. Estas, a seu turno, 

guardam também proporção com a natureza do negócio. Porque, quem se obriga, obriga-se normalmente 

dentro dos limites de suas forças. Se as obrigações decorrentes do contrato pudessem exceder 

exageradamente as capacidades do contratante, as pessoas de bom senso hesitariam antes de contratar. 

Daí que a responsabilidade negocial do médico não pode exceder os limites do que se contratou. Se o 

paciente morre durante o tratamento, não se poderá exigir do médico indenização de valor superior ao 

contratado. Objeto do contrato não era a vida, nem a saúde do paciente, que, aliás – sendo bens fora do 

comércio – não podem ser consideradas mercadoria, mas a prestação de serviços correspondente ao 

tratamento. Se o médico deixou de prestar o tratamento ou prestou, mas mal, caberá sua responsabilização, 

nos limites do contrato. A dificuldade em apurar-se – à falta de instrumento escrito – o valor desse contrato 

não é razão para que nos desviemos da exata percepção dos fatos. 

Se quiséssemos responsabilizar o médico, negocialmente, pela vida do paciente, teríamos assim 

expressa contabilmente a responsabilidade de um médico com dez clientes: supondo os honorários como x, 

e o valor da vida como N, teríamos no ativo 10x, e no passivo 10N. É algo que desestimularia qualquer 

veleidade de contratar, pela falta de reciprocidade; não existiria patrimônio capaz de sustentar balanço tão 

desigual. 



 

5. Impõe-se a pergunta (A): 

Se um “carniceiro” mata um paciente, estará isento de responsabilidade civil? 

Tal pergunta pode ser assim desdobrada: 

Sendo a competência um dever de quem se obriga a prestar serviço, a falha técnica não se considera 

infração contratual? 

A resposta é afirmativa. Mas a responsabilidade negocial, como já vimos, deve circunscrever-se ao âmbito 

do negócio jurídico. Se o médico falhou tecnicamente, no diagnóstico, na escolha da terapia adequada, ou 

na aplicação dessa terapia, deve responder nos limites do contrato: houve ilícito contratual, ou seja, ofensa 

ao dever contratual de competência. Não se indagará se o profissional agiu com culpa (negligência, 

imprudência, imperícia), mas, simplesmente, se deixou de assistir o paciente com o tratamento adequado, 

que é aquilo a que se obrigara, e de que, portanto, se julgava capaz.  

Essa resposta, evidentemente, não satisfaz ao autor da pergunta (A). Parece-lhe que, apesar de estritamente 

definida a responsabilidade negocial do médico, em suas relações com o cliente estava em jogo a vida deste; 

que, se por culpa do médico perdeu-se a vida do cliente, o médico deve responder civilmente, reparando o 

dano. 

Ora, quem alude a culpa alude a responsabilidade extra-negocial. Porque a responsabilidade negocial mede-

se objetivamente: cumpriu-se ou não se cumpriu a obrigação contratual? Quem não cumpriu, responda pelo 

falta de cumprimento. 

Mas na responsabilidade extra-negocial os princípios são diversos. Indaga-se, primeiramente, se houve 

ilícito: ofensa a um dever jurídico pré-existente, fixado, não em contrato, mas na lei (ilícito absoluto); 

prejuízo irrogado a alguém; e, por último se houve culpa: dolo (ação ou omissão voluntária) ou culpa em 

sentido estrito (negligência, imprudência, imperícia). 

Por isso dissemos que a pergunta (A) se desdobra, sendo a sua segunda parte: 

A falha técnica de quem presta serviços que contratou pode ser considerada ilícito extra-contratual (ilícito 

absoluto)? 

 

6. Para respondermos a essa pergunta, impõem-se outras considerações sobre o contrato de serviços 

médicos, e a própria natureza dos serviços médicos. 

O princípio que preside aos negócios jurídicos em geral é o princípio de auto-regramento da vontade: 

contrata quem quer, e como quer. Esse princípio, é claro, não abrange toda a extensão dos negócios 

jurídicos: há numerosos que a ele não se submetem, como, apenas, para exemplificar, o contrato de 

trabalho, o contrato matrimonial, os contratos de adesão. 

O engenheiro é livre para contratar. O advogado, em parte, pois pode ser incumbido de prestar assistência 

ao juridicamente pobre. Isso porque exerce um múnus público, concernente à realização da Justiça.  

Na busca da saúde, e da vida, a humanidade corre a valer-se de quem parece ter condições de minorar-lhe o 

sofrimento, trazer-lhe alívio, curá-la. Entrega-se, em tal sofreguidão, ao primeiro que a possa socorrer. A 



busca do melhor já se faz num nível seletivo de competição. Procura-se alívio, primeiro, com quem saiba e 

possa um pouco mais que os outros. Se vários sabem e podem mais, busca-se o melhor entre esses. 

A competência médica, por isso, não tem um sentido absoluto. Corresponde mais a um nível de 

competência, que guarda relação ao nível do conhecimento científico e técnico vigente em determinada 

época. 

Na Grécia de HIPÓCRATES e GALENO, tal como na Idade Média, se procurava salvar vidas, apesar da 

incipiência dos recursos. E as pessoas que por toda a sociedade assumiram esse encargo eram cientes da 

limitação de seus meios e de que sua intervenção continha riscos. Assumir esses riscos, em favor de terceiro, 

sem vantagem pessoal correspondente, é serviço altamente humanitário, de que os legítimos herdeiros 

dessa tradição se podem gloriar. 

Dissemos acima que, ao fixar seus honorários médicos não corresponde nem ao zelo do profissional, nem ao 

seu nível individual de competência, mas a um plus decorrente, em parte, do status profissional. Isso é 

benefício social recebido pelo médico, o que não me parece suficiente, porém, a torná-lo negocialmente 

responsável por todo o risco social envolvido na ação terapêutica.  

 

7. Podemos agora repetir a pergunta; 

A falha técnica de quem presta serviços que contratou pode ser considerada ilícito extra-contratual? 

Parece-me que sim, se a falha traduz ofensa a Direito Objetivo (iliceidade), antes de ser tida como ofensa ao 

direito subjetivo da outra parte (ilicitude); se esse Direito Objetivo corresponde ao estatuto de uma 

profissão organizada; se a atividade profissional pode ser considerada institucionalmente, mais do que 

contratualmente. 

Para o paciente, esse entendimento oferece uma vantagem: a de que possa obter indenização acima do 

valor do contrato. Para o médico, a vantagem de que sua responsabilidade, em tal caso, venha a ser apurada 

segundo os princípios da responsabilidade subjetiva, e não da responsabilidade objetiva. 

Afasta o escândalo, que seria a ocorrência de dano sem possibilidade de reparação; e o inconveniente 

oposto, que seria a responsabilização objetiva de alguém por importância excedente às suas forças. 

O ilícito negocial (ilícito relativo) supõe o vínculo jurídico criado pelo negócio. O ilícito extra-negocial (ilícito 

absoluto), não: independe da existência de vínculo jurídico prévio; a relação jurídica obrigacional nasce com 

a prática do ilícito. 

A pergunta leva a considerar se, no curso da execução de um negócio, e ensejada por esse negócio, pode 

haver a prática de ilícito cujos efeitos se meçam independentemente do negócio ou lateralmente a ele. 

Parece que sim. As partes de uma relação jurídica podem-se ter aproximado faticamente (o motorista do 

carro aproximando-se da vítima de atropelamento) ou juridicamente (mediante o ato negocial). O ilícito 

extra-negocial, neste último caso, figura como algo não previsto na execução normal do contrato, um 

acidente. Ao se contratar com um médico, não se pergunta sobre sua competência: a qualidade de médico, 

requisito essencial do contrato, faz presumir a competência. 



A resposta afirmativa à pergunta implica que, na execução do negócio, possa haver ofensa a regras jurídicas 

subjacentes ao negócio, e não ao negócio em si mesmo, considerado em sua normalidade. Com efeito, 

deixar de prestar tratamento, ou prestar mal o tratamento, equivale à infração de dever contratual. Mas 

ferir, mutilar, ou matar, representa ofensa a direito absoluto. Quem se obriga a tratar, e mutila, ou mata, ao 

mesmo tempo em que comete ilícito absoluto pratica também ilícito relativo. Daí o nascimento de ações 

concorrentes, fundadas uma na responsabilidade aquiliana, e outra na responsabilidade contratual, como 

bem explica PONTES DE MIRANDA (Tratado de Direito Privado, LIII, § 5501,3): “Os atos ilícitos, os atos-fatos 

ilícitos e os fatos stricto sensu ilícitos, de que se irradia responsabilidade extra-negocial, podem, ao mesmo 

tempo, ser infração negocial, de modo que o suporte fático da responsabilidade extra-negocial e o da 

responsabilidade negocial coincidem. ..... Há concorrência de ações, como há das pretensões; satisfeita uma 

das dívidas, a outra se extingue até a quantidade concorrente (cf. Rudolf SCHMIDT, Die 

Gesetzeskonkurrenz im bürgerlichen Recht, 180 s.). Não há afastamento da incidência das regras 

jurídicas sobre ilicitude relativa pelas regras jurídicas sobre ilicitude absoluta, nem vice-versa. 

Salvo se há regra jurídica especial, que altere o conteúdo de uma, cada regra jurídica tem o seu. A 

teoria da concorrência de pretensões é que prevalece. O que se pode dar é que a vinculação 

negocial acentue o delito, como que a colori-lo” ... / .... / 

“de ordinário, os leigos pensam que da violação das obrigações dos devedores não se irradiam 

deveres de indenizar por atos ilícitos absolutos. Noutros termos: a infração de dever, o 

inadimplemento ou adimplemento ruim de dívida ou de obrigação não geraria dever de reparação 

por ilicitude absoluta. Ora, nem todos os atos ilícitos do depositário, ou do locatário, ou do 

médico, são atos ilícitos relativos (cf. F VON LISZT, Die Deliktsobrigationen im System dês BGB., 10 

s.).  Na dúvida, só há a infração do dever negocial (cf. E. PRYM, Die konkurrenz dês Anspruchs aus 

dem Vertrage mit dem Anspruche aus unerlaubter Handlung, 46): mas nada impede que haja os 

dois atos ilícitos, o relativo e o absoluto, e até mesmo a responsabilidade delitual pelo ato-fato 

ilícito ou pelo fato stricto sensu ilícito (cf. F. VON LISZT, Die Deliktsobrigationen, 10 e 275 s.; Hans 

WALDMÜLLER, Verletzung Von Schuldnerpflicht und unerlaubte Handlung, 4 s.)”. 

 

8. Pode acontecer, também, que os serviços médicos não tenham sido contratados. É o que 

acontece, por exemplo, se o médico integra instituição que presta assistência médica, como o 

INPS. Não há, nesse e em outros casos, vínculo contratual entre o médico e o paciente. A 

responsabilidade é funcional, perante a instituição, e, perante o paciente, extra-negocial.  

Nesses – e nos outros casos em que haja ilícito absoluto – incide o art. 159 do Código Civil, já 

referido, e também o art. 15455 do mesmo Código: “Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, 

parteiros e dentistas, são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da imprudência, negligência, 

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

Legem habemus. O que importa é fixar, em cada caso, se houve negligência, imprudência, ou 

imperícia. O nosso espírito se inclina mais facilmente a admitir a negligência como causa de 

responsabilidade, porque parece, em qualquer caso, inescusável; a negligência corresponde à falta 

do zelo profissional. Já a imprudência e a imperícia se podem medir apenas com referência ao 



nível de aperfeiçoamento da ciência e da técnica. Não se considera imputável o erro que o estado 

vigente da ciência e da técnica dificilmente permitiria evitar. Com respeito à imprudência, ela deve 

ser avaliada não apenas com referência à probabilidade de um resultado favorável, mas também 

atendendo-se à imperiosidade do tratamento. 

 O erro imputável como imperícia há de ser grave, grosseiro. Todos nós, amantes ou praticantes de 

futebol, consideramos extremamente difícil a perda de um pênalti.  Entretanto, jogadores quase 

perfeitos, como Pelé, ou excelentemente dotados, como Zico, já perderam grosseiramente o que é 

tão certo que se chamou de cobrança máxima. E Gilmar, como qualquer outro goleiro, engolia os 

seus frangos com relativa freqüência. A crônica esportiva reconhece que, nas partidas decisivas, 

quando cresce a responsabilidade de um jogador, o seu desempenho fica prejudicado. Em decisão 

de campeonato Rivelino se recusa a bater um pênalti. E o agrupamento humano mais passional – a 

torcida de futebol – é mais tolerante com os jogadores, e nisso mais sábia, que a maioria de nós 

com relação aos médicos. 

O que não me permite admitir como mais justa a exclusiva responsabilidade do médico pelos erros 

que venha a cometer é a desproporção entre a falha e os seus desastrosos efeitos, entre a 

dimensão dos riscos e a falibilidade humana. Essa desproporção, paradoxalmente, cresce com o 

progresso da medicina, visto que há cada vez maior sutilização de processos, emprego de técnicas 

e agentes de controle extremamente delicado. Basta às vezes, como se viu exemplificado em 

programa de televisão, um momentâneo descontrole nervoso, para colocar-se em risco a vida de 

um paciente.  

Ora, o erro – e mesmo o erro grosseiro, diga-se com destemor – faz parte da vida profissional. O 

melhor profissional não é aquele que não erra: é aquele que enxerga os seus erros. Se o erro é de 

competência, é difícil dissociá-lo também, técnica e psicologicamente, dos organismos que 

prepararam o profissional e atestaram-lhe a proficiência: a escola, agências do governo, 

associação de classe. Indicar o culpado é o mais cômodo, mas não é socialmente mais útil; pode 

significar o cerceamento de uma carreira talvez produtiva e fecunda. 

Sou favorável, por isso, a que os erros cometidos no exercício profissional sejam julgados, 

primariamente, na respectiva entidade de classe: o juízo aí não é sigiloso, nem público. A que se 

sujeite a indenização o culpado de ilícito apenas por imperícia gravíssima, tipicamente pessoal, 

intransferível, inescusável. A que se procure, antes de tudo, distribuir socialmente os exagerados 

riscos da atividade médica, adotando-se garantias e sistemas de mutualidade, que atendam ao 

lesado. A sanção compete à entidade profissional, que dosará sua aplicação entre a mais leve 

(advertência confidencial em aviso reservado) e a mais grave (cassação do exercício profissional) 

(art. 22 da Lei 3.268, de 30-01-53). 

 

9. O médico poderia inserir validamente, no contrato, cláusula excluindo ou restringindo sua 

responsabilidade, para o caso de vir a praticar ilícito absoluto? 



Cláusulas desse tipo costumam ser incluídas em contratos de transporte (principalmente aéreo ou 

marítimo), e discute-se sobre sua validade. 

PONTES DE MIRANDA arrola convenções lícitas de não-responsabilidade: “a) aquela pela qual o 

hoteleiro declara não responder pelas bagagens do viajante que não tomou certas precauções; b) 

aquela pela qual o depositário avisa não ser responsável pelas mercadorias que lhe cheguem sem 

determinados requisitos de ‘embalagem’ (há responsabilidade se o dano não proveio disso, ou do 

que se frisa em a); c) aquela pela qual o transportador, verificando defeito da coisa ou do 

envoltório, só transporta com a declaração expressa” (op. Cit., l. c, § 5.503,8). 

A obrigação do transportador é obrigação de resultado, e, acha-se definida legalmente, entre nós, 

nos arts. 102, 103, 494, 519, 529, do Código Comercial Brasileiro, Dec. 19.473, de 10-12-1930, Dec. 

Leg. 2.681, de 07-12-1912. Não oferece símile, portanto, com a responsabilidade do médico. A 

doutrina e a jurisprudência, nacional e estrangeira, considera de modo geral inválidas as cláusulas 

exonerativas ou restringentes de responsabilidade no transporte de mercadorias. E Georges 

RIPERT (A regra moral nas obrigações civis) diz que “a cláusula de não responsabilidade ou de 

limitação de responsabilidade não pode, na nossa opinião, ter por resultado permitir ao autor do 

prejuízo a violação da regra moral, o que consistiria em vender a preço de ouro o direito de 

prejudicar alguém”. 

Invoca-se, para justificar a inclusão de tais cláusulas, a regra Volenti non fit injuria. Mas nossos 

tratadistas, como AGUIAR DIAS, afirmam que tal regra não pode ser invocada quando se trata de 

contrato de serviços médicos. 

Contudo, em matéria de transporte aéreo de passageiros, é internacionalmente adotada a regra 

de limitação da responsabilidade do transportador, como informa Maria Helena de SOUZA ROLIM 

no opúsculo Responsabilidade do transportador aéreo relativa a pessoas (O Dec. Lei 32, de 18-11-

66 – Código Brasileiro do Ar – contudo, considera nulas as cláusulas, exonerativas de 

responsabilidade). Acredita a mesma autora, porém, que a limitação, nos primeiros tempos da 

aviação, tinha fundamento na necessidade de proteção às incipientes empresas aéreas, o que já 

não ocorreria atualmente. 

 

10. CONCLUSÃO 

 

O necessitado de assistência médica situa-se no grupo mais amplo de todos os necessitados de 

bens e serviços. A responsabilidade a posteriori, ou a possibilidade de responsabilização, faz parte 

de um sistema geral de garantias ao consumidor. Não é a única, nem a melhor dessas garantias. 

Nesse sistema se deveriam incluir a garantia da adequada formação profissional, a garantia da 

fiscalização do exercício profissional, a garantia de acesso aos bens ou serviços, e de escolha entre 

vários oferentes desses bens ou serviços. No caso específico do exercício da medicina, o paciente, 

ou seus familiares, devem ter o direito de acesso ao diagnóstico; o direito de conhecer o tipo de 



terapia que se pretende utilizar; o direito de acompanhar e fiscalizar a administração do 

tratamento; o direito de saber, com antecipação, o tempo previsto para o tratamento, e o seu 

preço; o direito de acesso efetivo aos meios de prova de eventual falha médica. 

São algumas garantias, arroladas ao correr da pena, que a maioria dos médicos encararia, quiçá, 

como um embaraço ao livre exercício da sua profissão, mas cuja efetividade depende do nível 

geral de civilização de um povo, e é índice de civilização. 

 


