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RESUMO 

A teoria da perda de uma chance apesar não estar tipificada no ordenamento 
jurídico brasileiro tem ampla adoção pela doutrina bem como pelo sistema 
judiciário. O presente trabalho discorre acerca da responsabilidade civil médica 
e como a teoria da perda de uma chance é aplicada a ela. O objetivo principal 
do trabalho é analisar a amplitude da aplicação da teoria da perda de uma 
chance bem como verificar em que circunstâncias esse fundamento jurídico é 
utilizado para responsabilizar os profissionais de saúde. Para isso, neste trabalho 
é realizada uma abordagem acerca dos aspectos gerais da responsabilidade civil 
e depois, especificamente, da responsabilidade civil médica e suas 
peculiaridades. Ainda, é abordada a origem da teoria da perda de uma chance e 
em qual modalidade de dano ela se enquadra. Por último, foi realizada uma 
pesquisa jurisprudencial, que está dividida em categorias com o fim de melhor 
compreender como a perda de uma chance e a responsabilidade civil médica 
são aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro.  
 
Palavras chave: Responsabilidade civil médica. Responsabilidade subjetiva. 

Teoria da perda de uma chance. 
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ABSTRACT 

Although it’s not typified by Brazilian legal order, the theory of loss of chance is 
largely adopted by the doctrine as well as the justice system. This paper 
discusses about the medical civil liability and how the theory of loss of chance is 
applied to it. The main goal is to analyze the amplitude of the application of the 
theory already mentioned above and also verify in wich circumstances this legal 
ground is used to make healthcare professionals responsible. Furthermore, is 
addressed the origin of theory of loss of chance and the modality of tort that it’s 
framed. In conclusion, was done in this paper a case-law research, wich is divided 
categories with the purpose of better comprehend how the theory of loss of 
chance and the medical civil liability are applied in Brazilian legal system.  
 
Keywords: Medical civil liability. Theory of loss of chance. Subjective 
responsibility 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A ideia de responsabilidade implica em uma presunção de um ato danoso 

que, no primeiro momento parece ser ilícito, uma pessoa cometeu em prejuízo 

de outrem gerando consequências jurídicas de reparação ao dano causado.1 

Tal presunção de prática de atividade ilícita decorre de uma concepção 

histórica advinda do Direito Romano de vingança privada, na qual a reparação 

do dano tinha como escopo principal sancionar o agressor. No entanto, ao longo 

dos anos, essa percepção sancionatória foi modificada, pois a sanção traz uma 

ideia de correção de um ato ilícito, e nem sempre a responsabilidade é para 

reparar algo decorrente de ilicitude. Essa percepção se relaciona mais com o 

Direito Penal, não obstante, no âmbito da Responsabilidade Civil a reparação do 

dano tem um objetivo compensatório e socioeducativo. 

No segundo capítulo é feita uma abordagem histórica do instituto da 

responsabilidade civil e de como esta surgiu através do direito romano, ainda no 

capítulo dois, é exposto o conceito de responsabilidade civil, seus fundamentos, 

pressupostos e como este instituto é aplicado no direito brasileiro.  

No que tange à responsabilidade civil médica, o terceiro capítulo busca 

trabalhar a diferença entre as obrigações de meio e de resultado, bem como a 

análise do aspecto subjetivo e do risco assumido. No trabalho de conclusão de 

curso será abordada apenas a responsabilidade médica com relações as 

obrigações de meio, previstas na legislação no Código Civil de 2002 e no Código 

de Defesa do Consumidor e, ainda, as hipóteses em que ocorre a exclusão da 

responsabilidade civil do médico. 

O capítulo quatro, tem por objetivo estudar a teoria da perda de uma 

chance aplicada na responsabilidade civil médica, em que a reparação do dano 

é oriunda da ausência de uma probabilidade de êxito no procedimento médico2, 

como um diagnóstico equivocado que ocasionou a piora do quadro de saúde e, 

consequentemente, um dano à saúde do paciente sem que ele tenha tido a 

                                                             
1Cf. GAGLIANO Stolze, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso De Direito Civil 

Responsabilidade Civil - Vol. 3 - 15ª. São Paulo, Saraiva, 2017, p.59 
2ROSÁRIO, Grácia Cristina Moreira do. A Perda da Chance de Cura na Responsabilidade 

Médica. Revista da EMERJ, v. 11, nº 43, 2008, p. 168-186. 
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oportunidade de decidir sobre sua execução. Nesse caso, deve-se analisar se 

existia a probabilidade de um diagnóstico correto, se todas as informações 

acerca dos procedimentos foram fornecidos aos paciente e se a demora no 

atendimento acarretou dano ao paciente resultar na melhora do paciente, de 

modo que caso tenha ocorrido o erro ou demora irá incorrer na responsabilização 

do médico. Esta teoria, ao contrário do instituto da responsabilidade civil, não 

possui previsão legal. Ainda no capítulo quatro, o trabalho será finalizado com 

análises jurisprudenciais em que se pretende verificar a aplicabilidade da teoria 

da perda de chance nos casos de responsabilidade médica. 
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2 – RESPONSABILIDADE CIVIL NO BRASIL 

 

2.1 – Histórico da responsabilidade civil 

 

 O instituto da responsabilidade civil originou-se através do direito romano 

que teve como base a noção do delito que constituía o fator genérico da 

responsabilidade3. No entanto, a origem da responsabilidade está atrelada à 

vingança privada que mesmo sendo algo considerado rudimentar era 

compreensível como forma de reação pessoal contra o mal causado a outrem, 

trata-se, portanto de influência da Lei das XII Tábuas na elaboração da Pena de 

Talião.4 

 Esse momento é marcado pela intervenção do poder público de modo a 

disciplinar a vingança privada. Ainda não havia a concepção da ideia de culpa e 

nem a diferenciação entre a responsabilidade civil e a penal. Todavia, a evolução 

do instituto da responsabilidade se deu na possibilidade de composição entre a 

vítima e o causador do dano, evitando, assim, a aplicação da pena de Talião5. 

Desse modo, em vez da imposição ao causador do dano o sofrimento na mesma 

proporção, a vítima poderia receber a título de pena, uma compensação em 

pecúnia. Nas palavras de Caio Mário: 

 

Esta equivalência (talio) da punição do mal com o mal (Lei de Talião) 
esboça a perspectiva de uma composição entre a vítima e o ofensor, 
uma vez que ao membro quebrado se faça o mesmo no causador do 
dano (talio esto) na falta de um acordo (ni cum eo pacit). Aí já se 
apresenta uma composição voluntária, inserida na solução 
transacional: a vítima, ao invés de imposição de igual sofrimento ao 
agente, recebia, a título de poena, uma importância em dinheiro ou 
outros bens6. 
 

 Mesmo após a ideia de composição, a vingança privada não foi 

completamente modificada pelos juristas romanos, mantendo-se o mesmo 

fundamento da pena e da reparação o que, posteriormente, veio a ser tratado 

como algo similar a responsabilidade civil da penal. 

                                                             
3Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil, 12ª ed. Ver, 

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 20. 
4Cf. GAGLIANO Stolze, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit., p. 61. 
5Cf. Idem. Ibidem, p. 61. 
6PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Op. Cit., 20-21 
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 O maior marco do Direito Romano no âmbito da responsabilidade civil foi 

com advento da Lex Aquilia, pois foi a partir dela que se originou a culpa como 

elemento fundamental na reparação do dano7. A maior aplicabilidade concerne 

em realizar uma substituição dos valores fixos das multas e dar lugar ao 

pagamento de uma indenização proporcional ao dano efetivamente causado, de 

acordo com Alvino Lima8:  

 

A lei Aquília não se limitou a especificar melhor os atos ilícitos, mas 
substituiu as penas fixas, editadas por certas leis anteriores, pela 
reparação pecuniária do dano causado, tendo em vista o valor da coisa 
durante os 30 dias anteriores ao delito e atendendo, a princípio, ao 
valor venal; mais tarde, estendeu-se o dano ao valor relativo, por 
influência da jurisprudência, de sorte que a reparação podia ser 
superior ao dano realmente sofrido, se a coisa diminuísse de valor, no 
caso prefixado 

 

 Como consequência, a Lex Aquilia revogou parcialmente as leis 

anteriores sobre o dano e seus respectivos efeitos9, porém apenas em 

determinados casos. Tal lei foi dividida em três partes, a mais relevante para a 

evolução da responsabilidade civil foi a terceira parte, que regulava a proteção 

de coisa alheia em face da sua deterioração ou destruição sem justificativa legal 

(damnum iniuria datum) que alcançou a noção mais geral do que seria 

considerado como prejuízo. 

 Inicialmente seu principal objetivo era a proteção do proprietário, 

entretanto, de acordo com as influências jurisprudenciais, foi construída pela 

doutrina romana uma nova espécie de responsabilidade conhecida também 

como extracontratual, que é abordada ao longo deste trabalho. 

 Após o surgimento da responsabilidade civil no direito romano, este 

instituto espalhou-se por toda Idade Média, até que chegou na França com o 

Código Napoleônico de 1804, o qual afirmava Caio Mário: 

 

(...) que a “reparação” se desvencilhou da exigência de “casos 
especiais” somente a partir do século XVIII, quando foi enunciado um 
princípio geral, “obrigando a reparar todos os danos que uma pessoa 
causar à outra por sua culpa”.10 

 

                                                             
7Cf. Idem. Ibidem, p. 21. 
8LIMA, Alvino. Culpa e Risco, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 22-23 
9Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Op. Cit., p. 23. 
10Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Op. Cit., p. 23-24. 
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 Assim como diversas outras legislações, a brasileira, em especial o 

Código Civil de 1916, teve grande influência do Código de Napoleão, inclusive 

com a inserção da culpa como elemento da responsabilidade como uma forma 

de ir contra o objetivismo extremo do direito romano substituindo a ideia de pena 

para a ideia de reparação do dano. 

 Essa teoria, todavia, não satisfazia todas as necessidades da vida em 

sociedade diante de enormes variações de casos que ocorriam e que, por falta 

de previsão legal, os danos permaneciam sem a devida reparação. Diante dessa 

situação, o conceito de culpa foi ampliado pela jurisprudência para que os 

demais casos pudessem ser contemplados, e posteriormente as teorias 

utilizadas que assentiam a reparação do dano pelo fato ou em razão do risco 

criado foram incorporadas à legislação, como será abordado posteriormente. 

 Este breve apontamento histórico é relevante com relação às mudanças 

ocorridas no elemento culpa, porquanto sua presença é indispensável para a 

aferição da responsabilidade civil médica. 

 

2.2 – Conceito 

 

 A palavra “responsabilidade” tem origem do latim respondere que traduz 

a ideia de responder com alguma coisa para alguém, por um ato praticado. Ou 

seja, a ideia de responsabilizar alguém por um ato danoso causado. Desse 

modo, pode-se inferir que desde o início da sociedade têm-se a noção de justiça 

arraigado através da imposição da responsabilização por danos causados. 

 A responsabilidade civil, portanto, consiste no dever jurídico de reparar 

um dano decorrente de uma violação de uma norma jurídica preexistente seja 

legal ou contratual, amparada no princípio fundamental da “proibição de 

ofender”, ou seja, nenhuma pessoa deve lesar a outra, sendo este princípio uma 

limitação objetiva da liberdade individual para que se possa conviver em 

harmonia11. 

 Nas palavras de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona a responsabilidade 

civil: 

 

                                                             
11Cf. GAGLIANO Stolze, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit., p. 53. 
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(...) nada mais é, portanto, que uma obrigação derivada — um dever 
jurídico sucessivo — de assumir as consequências jurídicas de um 
fato, consequências essas que podem variar (reparação dos danos 
e/ou punição pessoal do agente lesionante) de acordo com os 
interesses lesados.12 

  

Desse modo, para que a responsabilidade civil seja caracterizada, 

conforme tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro, é necessária uma 

conduta contrária a uma obrigação jurídica lícita ou ilícita e que cause dano a 

outra pessoa, subordinando-se, assim às consequências do seu ato13. 

Porquanto conforme Sérgio Savi explana, existem diversas situações na vida 

cotidiana que alguém se vê privado da oportunidade de obter determinada 

vantagem ou de evitar prejuízo em decorrência de um ato ofensivo de uma outra 

pessoa, nos casos em que estão configuradas a responsabilidade civil pela 

perda de uma chance.14 

Ainda, para a caracterização da responsabilidade civil deve-se levar em 

consideração alguns pressupostos que serão estudados neste capítulo, bem 

como as suas diferentes modalidades. 

 

2.3 – Pressupostos da responsabilidade civil 

 

2.3.1 – Conduta humana voluntária 

 

 O primeiro pressuposto a ser abordado será a conduta do agente. Cada 

indivíduo possui um determinado comportamento no ambiente em que vive e ao 

direito cabe submeter esse comportamento a um juízo de valor. A conduta 

praticada pelo indivíduo é fundamental para caracterizar a responsabilidade civil 

quando se trata de um ato imputável ao agente podendo ser positivo, no caso de 

ação ou negativo, no caso de omissão. Nas palavras de Arnoldo Wald e Brunno 

Pandori Giancoli: 

 

Sem conduta humana não há que se cogitar de responsabilidade civil. 
Porém, para que ela possa produzir efeitos jurídicos deve ser revestida 

                                                             
12Idem. Ibidem, p. 54. 
13Cf. Idem. Ibidem, p. 59. 
14Cf. SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2006. 

p. 1 
 



15 
 

de alguns contornos mínimos de configuração. Quer na conduta 
positiva (ação), quer na negativa (omissão), existem duas integrantes 
essenciais: uma anterior ou psíquica (moral), outra exterior ou física 
(material).15 

 

 A conduta, portanto, não se resume apenas a um ato físico praticado, mas 

também ao impulso humano determinado por uma série de fatores psíquicos e 

sociais que levam o agente a prática de determinada conduta. 

 Ainda, vale ressaltar que a conduta praticada deva ser voluntária, ou seja, 

deve ser controlável ou dominável pela vontade. Todavia, o ato praticado 

voluntário não significa que o agente tenha querido praticar determinada 

conduta, porquanto a intencionalidade nada mais é do que um estágio específico 

da voluntariedade.16 Nos casos de culpa stricto sensu não há intenção do agente 

de causar dano, mas a prática da conduta leva a obrigação de reparação. 

 No que tange à responsabilidade civil médica e a teoria da perda de uma 

chance a conduta se caracteriza nos casos em que o profissional deixa de 

realizar determinado procedimento ou efetua um diagnóstico errado e isso causa 

a perda da possibilidade de melhora do paciente ou de sobrevivência, causando 

um dano, seja agravando a condição inicial do paciente ou até mesmo levando-

o a morte. 

 

2.3.2 – Nexo causal 

  

A relação de causalidade é o pressuposto que diz respeito aos elementos 

objetivos consistentes na ação ou omissão configuradoras do dano. Pode-se, 

então, definir nexo causal como a relação existente entre o fato ocorrido e o dano 

produzido, no entanto, não é necessário que o dano se configure imediatamente 

após a ocorrência do fato, mas basta observar se o dano ocorreria se tal fato não 

tivesse acontecido17. Caso essa relação não esteja presente no caso concreto, 

não há obrigação de indenização. 

 Sendo assim, o dano só é capaz de gerar responsabilidade quando há 

possibilidade de se estabelecer o nexo de causalidade entre a vítima e o ofensor. 

                                                             
15WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito Civil: responsabilidade civil, vol. 7 – 2ª. 

São Paulo, Saraiva, 2012. p. 71. 
16Cf. Idem. Ibidem, p. 72. 
17Cf. WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Op. Cit., p. 85 
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Segundo Savatier: “um dano só enseja responsabilidade, quando tem por causa 

uma falta cometida ou um risco legalmente sancionado”.18 

 Este pressuposto da responsabilidade é um dos mais complexos e gera o 

maior número de dúvidas e diferentes posicionamentos entre os tribunais. Para 

tentar facilitar sua compreensão, foram elaboradas teorias que são: teoria da 

equivalência das condições, teoria da causalidade adequada e a teoria da 

causalidade direta ou imediata (interrupção do nexo causal).19 

 

a) Teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non): esta teoria 

estabelece que não há diferenciação entre os eventos que antecederam o dano, 

isto é, todos os eventos anteriores são considerados causas para a ocorrência 

do dano, sem a necessidade de apontar qual foi o evento imediato que provocou 

o prejuízo.  

 

b) Teoria da causalidade adequada: a presente teoria difere da teoria da 

equivalência por considerar a causa não todos os eventos antecedentes, mas 

sim os eventos necessários e os adequados para a produção do resultado 

danoso. Desse modo, nem todos as condições serão consideradas causas, mas 

apenas aquelas consideradas apropriadas para a produção do resultado. 

A presente teoria é a adotada pelo Código Civil Brasileiro, como se pode 

extrair do seguinte acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede 

de agravo interno no agravo em recurso especial: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO, AFASTADA PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. 
NEXO CAUSAL AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM 
BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO 
CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO 
ESPECIAL. SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. 
Agravo interno interposto em 20/04/2016, contra decisão monocrática 
publicada em 14/04/2016. II. Consoante a jurisprudência desta corte, 
“na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 
Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano 
direto e imediato de maneira que somente se considera existente 
o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de 
uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código 

                                                             
18WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Obra Apud SAVATIER, René. Traité de la 

responsabilité civile en droit français. Paris: LGDJ, 1939, v.2, p. 5. 
19Cf. GAGLIANO Stolze, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit., p. 157 
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Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)” (STJ, 
REsp 1.307.032/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
DJe de 01/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 669.258/RJ, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 
25/03/2009. III. No caso, a modificação das conclusões a que chegou 
a instância a quo – firmada à luz da teoria da causalidade adequada, 
quanto à ausência de responsabilidade civil do Município -, de modo a 
acolher a tese da parte ora recorrente, em sentido contrário, 
demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, 
em face da Súmula 7 desta Corte. IV. Agravo interno improvido.20 (grifo 
nosso) 

 

A problemática em torno desta teoria, segundo Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona21, é que admite um grau muito acentuado da discricionariedade do 

julgador para decidir de forma abstrata se o fato ocorrido pode ser realmente 

considerado ou não a causa do resultado danoso. 

 

c) Teoria da causalidade imediata (interrupção do nexo causal): por fim, a 

também chamada de teoria da causalidade direta instituiu a causa apenas como 

o antecedente fático que determine a consequência direta do dano, ou seja, 

necessariamente o ato e o seu resultado devem estar diretamente interligados. 

Como exemplo de aplicabilidade desta teoria, Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona trazem em seu livro uma situação em que A é ferido por B e sofre uma 

lesão corporal. A então é socorrido por C que dirige em alta velocidade em 

direção ao hospital, do decorrer do trajeto o veículo capota e A morre. De acordo 

com essa teoria, apenas C poderá responder caso não haja a presença de 

nenhuma excludente e B não responderá, tendo em vista que o seu 

comportamento apenas gerou a lesão corporal, o que não determinou a sua 

morte. 

Desse modo, pode-se perceber a presença de um fato superveniente que 

apesar de estar presente na cadeia de acontecimentos interrompe o nexo causal 

do resultado morte do agente causador da lesão corporal. Com relação às 

causas relativamente independentes, Gustavo Tepedino conclui que: 

 

                                                             
20STJ – AgInt no AREsp: 754859 GO 2015/0189097-6, Relator: Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 13/06/2016. 

21Cf. GAGLIANO Stolze, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit., p. 162 
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a causa relativamente independente é aquela que, em apertada 
síntese, torna remoto o nexo de causalidade anterior, importando aqui 
não a distância temporal entre a causa originária e o efeito, mas sim o 
novo vínculo de necessariedade estabelecido, entre a causa 
superveniente e o resultado danoso. A causa anterior deixou de ser 
considerada, menos por ser remota e mais pela interposição de outra 
causa, responsável pela produção do efeito, estabelecendo-se outro 
nexo de causalidade.22 

 

Alguns autores, como Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona, Carlos Roberto 

Gonçalves, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto 

Braga Netto, entendem que esta teoria é a adotada pelo Código Civil brasileiro 

presente no artigo 40323 que, interpretado de forma literal, percebe-se a noção 

de nexo causal, isto é, o artigo estabelece que de todas as condições contidas 

no caso, somente será considerada causadora do dano aquela que tiver vínculo 

direto e imediato, sendo todas as outras condições excluídas do nexo de 

causalidade. 

Dessa maneira, nos casos de responsabilidade civil médica, consideram-

se todos os fatores que correlacionam a prática do ato (conduta) ao resultado 

produzido, de modo que se mostre evidente a presença do nexo causal, pois na 

sua falta, não há que se falar em responsabilização. 

 

2.3.3 – Dano 

 A origem da palavra “dano” vem do latim demere, cujo significado é 

diminuir ou tirar, sendo essa palavra associada à diminuição do patrimônio que, 

posteriormente passo a ser chamado pela expressão “perdas e danos”.24 

A presença do elemento dano é indispensável para que seja configurada 

a responsabilidade civil. Nos casos de relações contratuais, o dano pode ser 

presumido caso uma das partes deixe de cumprir com o pactuado, desse modo, 

o dano deve ser ressarcido. 

 Consoante Sérgio Cavalieri Filho: 

 

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não 
haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não 

                                                             
22TEPEDINO, Gustavo, Notas sobre o Nexo de Causalidade, Revista Trimestral de Direito Civil, 

ano 2, v. 6, jun. de 2001. Rio de Janeiro: Padma, p. 3-19.  
23Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do 
disposto na lei processual. 

24Cf. WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Op. Cit., p. 76 
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houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 
pode haver responsabilidade sem dano. (...) na responsabilidade 
objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de 
fundamento — risco profissional, risco proveito, risco criado etc. —, o 
dano constitui o seu elemento preponderante. Em suma, sem dano, 
não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou 
até dolosa.25 

 

 Sendo assim, o conceito de dano pode ser definido como um ato praticado 

no qual ocasiona uma lesão, mediante uma ação ou omissão, a um interesse 

jurídico tutelado alheio que resulte em uma diminuição patrimonial ou 

extrapatrimonial, como a violação dos direitos de personalidade, por exemplo. 

 O dano possui algumas espécies. Tradicionalmente, o dano era dividido 

apenas em dano patrimonial e moral, no entanto, existem outras modalidades de 

dano que são o estético, à imagem e da perda de uma chance (que é tratada no 

capítulo 3 deste trabalho). Este dano não está previsto na legislação, trata-se 

apenas de uma construção doutrinária e jurisprudencial.  

 

a) Dano patrimonial: também conhecido como dano material, o principal 

efeito desse dano é o prejuízo econômico com relação aos bens e direitos de 

seu titular. O prejuízo se dá não apenas em causar diminuição do patrimônio, 

mas também em impedir o seu crescimento. Desse modo, o dano patrimonial é 

dividido em dano emergente e lucro cessante. 

O dano emergente corresponde ao prejuízo efetivo, ou seja, aquilo que a 

vítima perdeu de fato e o objetivo da indenização é restaurar o patrimônio 

perdido. Já os lucros cessantes correspondem àquilo que a vítima deixou de 

ganhar por força do dano causado a ela, e para quantificar no que tange à 

indenização é necessário utilizar um critério de probabilidade objetiva, 

observando as peculiaridades do caso concreto, porquanto considerar uma mera 

possibilidade do que se deixou de ganhar é insuficiente. 

Com relação à teoria da perda de uma chance há uma divergência 

doutrinária sobre qual modalidade de dano patrimonial a perda da chance faria 

parte, se dano emergente, lucro cessante ou uma terceira modalidade de dano. 

                                                             
25Cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª, São Paulo, 

Malheiros, 2012, p. 76-77. 
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O próximo capítulo busca esclarecer e trazer a conclusão acerca dessa 

divergência doutrinária. 

Tais modalidades de danos patrimoniais estão presentes nos artigos 402 

e 40326 do Código Civil. 

 

b) Dano extrapatrimonial: mais comumente conhecido como dano moral, os 

danos extrapatrimoniais estão relacionados a prejuízos e lesões causados a 

direitos de caráter não monetário e que não se expressam em dinheiro, como 

exemplo tem-se os direitos de personalidade, direito à vida, integridade física, 

psíquica e moral27. Os danos são considerados morais em razão da sua 

subjetividade em que resulta o fato violador, seja atingindo aspectos da 

intimidade ou da reputação da vítima em seu meio social.  

Os danos morais estão positivados tanto no Código Civil em seu artigo 

18628 quanto na Constituição da República em seu artigo 5º, incisos V e X29. 

 

c) Dano estético: esta espécie de dano era utilizada como um tipo de dano 

moral, contudo, a jurisprudência e a doutrina começaram a trata-lo como um 

dano autônomo. A partir dessa diferenciação o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula 387 na qual estabelece que: “É lícita a cumulação das 

indenizações de dano estético e dano moral”. O dano estético pode ser definido 

como “uma alteração morfológica de formação corporal que agride à visão, 

causando desagrado e eventualmente repulsa. O dano estético é visível, porque 

concretizado na deformidade30.” Para que seja configurado o dano estático, 

                                                             
26Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 
   Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do 
disposto na lei processual. 

27Cf. GAGLIANO Stolze, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit., p. 103.  
28 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 

e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
29 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem; 
(...) 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

30WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Op. Cit., p 85. 
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então, é necessário que ocorra uma piora da vítima com relação ao que era antes 

do fato danoso.  

 

d) Dano à imagem: o artigo 2031 do Código Civil passou a tutelar o direito à 

imagem. A imagem, apesar de ser personalíssima, é também disponível e o uso 

sem a autorização devida do titular enseja dano patrimonial quando ocorrer sua 

exploração comercial e ensejará em dano extrapatrimonial quando a imagem for 

exposta de forma vexatória ou desrespeitosa. 

 

2.3.4 – Culpa lato sensu 

 

 Os indivíduos de uma sociedade devem agir de acordo com um padrão 

de conduta e essa conduta não deve resultar em lesão a bens jurídicos alheios. 

Caso haja inobservância desse dever de cuidado, a conduta se torna dolosa ou 

culposa, exprimindo um juízo de reprovabilidade sobre a conduta praticada, 

tendo em vista que o sujeito poderia ter agido de outra maneira. Segundo 

Arnoldo Wald e Brunno Pandori Giancoli32: 

 

Vê-se, então, que há na culpa e no dolo uma conduta inadequada aos 
padrões sociais; ato ou fato que uma pessoa prudente e cautelosa não 
teria praticado ou não teria deixado ocorrer. São situações que 
revelam, em última instância, um desvio de conduta. 
 

 A distinção entre dolo e culpa advém de uma diferenciação romana entre 

delito e quase delito. O delito se assemelha ao dolo, em que era entendido como 

uma violação intencional de uma norma de conduta, já o quase delito se 

assemelha à culpa, no qual, resultava de uma violação praticada por uma 

pessoa, agindo sem maldade, mas com negligência não escusável com relação 

a norma de conduta.33 

 Pode-se definir, então, a culpa stricto sensu, como a inexecução de um 

dever que o agente poderia conhecer e cumprir. Caso essa violação, que poderia 

                                                             
31Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção 

da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a 
exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento 
e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 

32WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Op. Cit., p. 106. 
33Cf. Idem. Ibidem, p.107. 
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ser conhecida e evitada, for involuntária fica caracterizada a culpa stricito sensu, 

todavia, se o agente efetivamente tinha conhecimento do dever e o violou 

propositalmente, ocorre um delito civil, chamado de dolo.34 Conforme preceitua 

Miguel Kfouri35: 

 

A culpa, na doutrina clássica, consiste no desvio de um modelo ideal 
de conduta, representado às vezes pela boa-fé, outras pela diligência 
do bom pai de família. 
Dolo é a violação deliberada, consciente, intencional, de um dever 
jurídico. 
Na culpa, por outro lado, o agente visa a causar um prejuízo à vítima, 
mas de sua atitude negligente, imprudente ou imperita resulta dano a 
outrem. 
 

 Desse modo, é finalizado o tópico a respeito dos pressupostos da 

responsabilidade civil, sendo a culpa lato sensu o pressuposto subjetivo, 

porquanto, na sua ausência configura-se a responsabilidade objetiva, conforme 

se verá adiante nos fundamentos da responsabilidade civil. 

 O entendimento sobre o que é a culpa e sua a caracterização é 

extremamente relevante para a aferição da responsabilidade civil médica e a 

aplicabilidade da teoria da perda de uma chance abordados nos próximos dois 

capítulos com mais profundidade. 

 

2.4 – Fundamentos da responsabilidade civil 

 

 Apesar de ser um único instituto, a responsabilidade civil apresenta 

algumas peculiaridades que tornam imperioso designar classificações a partir da 

noção de culpa, quanto ao agente causador do dano e da natureza jurídica da 

norma violada. 

 

2.4.1 – Responsabilidade civil objetiva e subjetiva 

 

                                                             
34Cf. DIAS José de Aguiar, Da Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, 

v. 1, p. 110. 
35Cf. KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 9ª edição. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2018, p. 102 
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 Inicialmente, a responsabilidade civil se divide em responsabilidade 

objetiva e subjetiva no que concerne à noção de culpa e conforme o fundamento 

que é atribuído à responsabilidade como elemento da reparação do dano36. 

 A responsabilidade objetiva está atrelada ao fator risco que significa 

perigo, isto é, a probabilidade de ocorrência do dano37, e nela não importa o fato 

de o agente causador do dano ter agido com culpa lato sensu. No ordenamento 

jurídico brasileiro, a responsabilidade objetiva vem positivada no parágrafo único 

do artigo 927 do Código Civil, em que independentemente de culpa, existirá a 

obrigação de reparar o dano em decorrência de certas atividades que implicam 

risco por sua própria natureza ou por determinação legal.38  

Os doutrinadores desenvolveram várias modalidades de risco as quais 

têm como base comum a existência de uma atividade inerente a noção de dano. 

No entanto, se diferenciam quanto à atribuição de responsabilidade e com 

relação à sua aplicação39. As principais teorias do risco são: risco proveito, risco 

excepcional, risco profissional, risco criado e risco integral. 

 

a) Risco proveito: essa teoria aborda a ideia de que um agente que retira 

algum proveito ou vantagem de uma determinada atividade deve responder 

objetivamente pelo dano que vier a causar. Essa teoria usa como principal 

fundamento o princípio “ubi emolumentum, ibi onus” (quem aufere o bônus, 

suporta o ônus). 

b) Risco excepcional: essa modalidade é caracterizada quando o dano é 

consequência de um risco excepcional, ou seja, foge da atividade comum da 

vítima e reparação dever ser feita. 

c) Risco profissional: nesta teoria, o dever de indenizar surge sempre que o 

dano é causado em decorrência da atividade da profissão do agente que sofreu 

o dano. 

                                                             
36Cf. WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Op. Cit., p. 47. 
37Cf. Idem. Ibidem, p. 117. 
38Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

39Cf. WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Op. Cit., p. 117 
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d) Risco criado: é caracterizado quando o agente em razão de sua profissão 

ou atividade, cria uma situação de perigo e responde objetivamente pelos danos 

que vier a causar. 

e) Risco integral: esta teoria trata de uma modalidade exorbitante da doutrina 

do risco, tendo em vista o dever de indenizar independente da presença do nexo 

causal, sendo indenizável até mesmo nos casos de fatos de terceiro, culpa 

exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 

 

Ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, Sérgio Cavalieri Filho40 

sustenta a criação de uma nova modalidade de responsabilidade civil objetiva 

através do Direito do Consumidor, no que concerne a da responsabilidade dos 

fornecedores pelos defeitos advindos pelos seus produtos ou serviços no caput 

dos artigos 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor41. 

O risco nessa modalidade está ligado ao dever que os fornecedores de 

produtos e serviços têm de respeitar a integridade física, patrimonial e psíquica 

do consumidor. Desse modo surgirá para o lesado o direto à indenização caso 

algum dano lhe seja causado, independentemente da comprovação da presença 

de culpa, bastando somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 

 No entanto, na responsabilidade civil subjetiva se faz necessário a 

presença dos três pressupostos: dano, nexo de causalidade e culpa lato sensu 

(culpa ou dolo). Esta necessariamente se deve fazer presente e deve ser 

comprovada pela vítima porquanto é pressuposto essencial para o dano 

indenizável e a caracterização da responsabilidade civil subjetiva. 

 Apesar das existências das teorias do risco presentes na 

responsabilidade civil objetiva, o Código Civil brasileiro adotou a 

responsabilidade subjetiva mencionado nos artigos 186 e 927, caput42 nos quais 

                                                             
40Cf. CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. Cit., p. 28 
41Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: 
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

42Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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estabeleceu o dolo e a culpa como fundamentos obrigatórios para a reparação 

do dano. 

 Um exemplo clássico de responsabilidade subjetiva é quando fica 

comprovada a negligência de um médico que não prescreveu determinado 

medicamento ou um diagnóstico equivocado levando o paciente a óbito. Nesse 

caso, fica demonstrada a culpa do médico, haja vista sua ação negligente 

configurando, portanto, a sua responsabilidade subjetiva. Uma exceção presente 

no Código de Defesa do Consumidor estabelece como subjetiva a 

responsabilidade dos profissionais liberais, em seu artigo 14, §4º43. 

 Desse modo, ficou claro que, para a configuração da responsabilidade 

civil objetiva, os pressupostos são apenas a presença do dano e do nexo causal 

e para a configuração da responsabilidade civil subjetiva é necessário que a 

vítima, além da comprovação dos pressupostos dano e nexo causal, deve 

comprovar a existência de dolo ou culpa do agente. 

 

2.4.2 – Responsabilidade civil direta e indireta 

 

 Quando se fala em responsabilizar alguém por algum dano causado logo 

se pensa em responsabilizar o próprio causador do dano, todavia, existem 

hipóteses previstas na legislação em que uma terceira pessoa repara o dano. 

 A responsabilidade é direta quando o agente causador do dano responde 

pelo prejuízo alheio, já a responsabilidade indireta é caracterizada quando um 

terceiro responde pelo dano causado, conforme explicitado no artigo 932 e 933 

do Código Civil: 

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 
nas mesmas condições; 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão 
dele; 

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

43§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação 
de culpa. 
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IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde 
se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus 
hóspedes, moradores e educandos; 
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, 
até a concorrente quantia. 
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, 
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos 
praticados pelos terceiros ali referidos. (grifo nosso) 

 

 No caso da responsabilidade indireta, afirma Sérgio Cavalieri Filho que “a 

responsabilidade pelo fato de outrem constitui-se pela infração do dever de 

vigilância”, ou seja, não está relacionado a responsabilização pelo fato praticado 

por outra pessoa, mas sim pelo fato decorrente do dever de vigilância.44 Se 

configura quando, por exemplo, o médico causa uma lesão diretamente ao 

paciente e para tentar reverter o quadro o hospital não dispõe de todos os 

aparelhos necessários. Nessa situação, há a responsabilidade indireta do 

hospital pelo dano causado ao paciente. 

  

2.4.3 – Responsabilidade civil contratual e extracontratual 

 

 E, por último a ser exposto neste tópico dos fundamentos da 

responsabilidade, é abordada a diferença entre a responsabilidade contratual e 

extracontratual, também chamada de aquiliana. 

 A responsabilidade contratual tem como principal elemento a presença de 

um contrato preexistente firmado entre as partes, e a violação desse contrato por 

qualquer das partes gera para a outra o dever de indenizar. O contrato em si é 

fonte do direito das obrigações e sua inadimplência gera a violação da obrigação, 

bem como o dever de reparar, conforme prevê o Título IV que trata do 

inadimplemento das obrigações em seu artigo 389 do Código Civil: 

 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

 

 Vale destacar que, o contrato firmado não precisa ser escrito. Em seu livro 

Carlos Roberto Gonçalves45 traz o exemplo de um passageiro que, ao tomar um 

                                                             
44Cf. CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. Cit., p. 205. 
45GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4, 12ª, São Paulo, Saraiva, 

2017, p. 42. 
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ônibus, realiza um contrato de adesão, pois no momento do pagamento da 

passagem a empresa de transporte tem a obrigação, mesmo que implícita de 

transportar o passageiro em segurança ao seu destino e, caso ocorra algum 

acidente no percurso e o passageiro sofra alguma lesão, fica configurado o 

inadimplemento contratual, acarretando a responsabilidade de indenizar o 

passageiro. 

 Pode-se verificar, então, que a reponsabilidade contratual está presente 

na parte do Código Civil que trata sobre as obrigações. No caso da 

responsabilidade extracontratual ou aquiliana, diferentemente, está presente no 

Código Civil nos artigos 186 a 188 e 927 a 944. 

 A responsabilidade extracontratual, como o próprio nome sugere, não é 

uma situação de descumprimento de um acordo prévio entre as partes, mas sim 

de uma situação decorrente da prática de um ato que, na maioria das vezes, é 

ilícito. A responsabilidade extracontratual compreende a violação dos deveres 

gerais de abstenção ou omissão como nos casos correspondentes ao direito 

real, direitos de personalidade ou aos direitos de autor.46 

 Contudo, a diferença mais relevante entre esses dois tipos de 

responsabilidade é quanto o ônus da prova. No caso da responsabilidade 

contratual o ônus da prova incumbe ao credor, devendo este demonstrar que a 

obrigação foi descumprida, já na responsabilidade extracontratual, o ônus da 

prova cabe ao autor da ação, devendo este comprovar os pressupostos (dano, 

nexo de causalidade e a culpa) praticados pelo causador do dano.  O próximo 

capítulo traz a natureza jurídica e o tipo de obrigação dos contratos acerca da 

relação médico-paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46Cf. Idem. Ibidem, p. 43. 
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3 – RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 

 

3.1 – Natureza jurídica da atividade médica 

 

 A responsabilidade civil da atividade médica está elencada no Código Civil 

entre os atos ilícitos, entretanto, apesar disso, é consenso de que a natureza da 

responsabilidade civil médica é contratual. Há de se pensar que existem 

situações em que a relação não advém de um contrato, como no caso de uma 

pessoa que necessita de atendimento na rua e um médico lhe presta socorro, 

por exemplo. Nessa situação, a obrigação não é contratual, mas existe a 

obrigação de reparação do dano.47 

 De acordo com o que salienta Miguel Kfouri Neto48: 

 

Ao assistir o cliente, o médico assume a obrigação de meio, não de 
resultado. O devedor tem apenas que agir, é a sua própria atividade o 
objeto do contrato. O médico deve apenas esforçar-se para obter a 
cura, mesmo que a não consiga. 
A jurisprudência tem sufragado o entendimento de que, quando o 
médico atende a um cliente, estabelece-se entre ambos um verdadeiro 
contrato. A responsabilidade médica é de natureza contratual. 
Contudo, o fato de considerar como contratual a responsabilidade 
médica não tem, ao contrário do que poderia parecer, o resultado de 
presumir a culpa. O médico não se compromete a curar, mas a 
proceder de acordo com as regras e os métodos da profissão. 

  

 Para a completa compreensão a respeito da natureza jurídica da 

responsabilidade civil médica é preciso fazer a distinção entre obrigações de 

meio e de resultado, elucidado no tópico seguinte. 

 

3.2 – Obrigação de meio e de resultado 

 

 Os direitos obrigacionais estão previstos no Código Civil do artigo 233 ao 

420, pertencem ao ramo dos direitos patrimoniais e, para sua caracterização, 

dependem do cumprimento de uma prestação devida ao credor em uma relação 

jurídica obrigacional49. 

                                                             
47Cf. KFOURI NETO, Miguel. Op. Cit., p. 94. 
48Idem. Ibidem, p. 94. 
49Cf. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Op. Cit., p. 24. 
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 A diferenciação realizada entre obrigação de meio e de resultado está 

diretamente relacionada com verificação do descumprimento das obrigações.50 

Nas obrigações de resultado o que importa é se o objetivo da relação jurídica foi 

cumprido, desse modo, a obrigação estará resolvida. Já no caso das obrigações 

de meio, o que se verifica é se o devedor empregou os esforços necessários 

para o cumprimento da obrigação, todavia, não há obrigatoriedade de satisfação 

da obrigação, ou seja, o devedor apenas se compromete a utilizar meios 

apropriados para o cumprimento e, assim, o credor espera um resultado 

satisfatório, mas pode ser que esse resultado esperado não ocorra51 e o devedor 

não poderá ser responsabilizado. 

 A partir disso, pode-se inferir que o tipo de obrigação que incide na relação 

jurídica entre médico e paciente, no geral, é a de meio, pois o médico não pode 

garantir um resultado satisfatório, como a cura de uma doença para um paciente, 

mas ele deve empregar todos os meios para que esse resultado satisfatório 

aconteça. 

 Embora não tipificada em lei, essa classificação das obrigações está 

presente na natureza de diversas relações contratuais. Sendo assim, nas 

obrigações de resultado, a sua inexecução implica na falta contratual, aplicando-

se o artigo 389 do Código Civil52. Nas obrigações de meio, diferentemente, o 

descumprimento é avaliado no que tange à conduta praticada pelo devedor, não 

podendo a culpa ser presumida53.  

 

3.3 – Erro médico e culpa 

 

 O conceito de erro médico e de culpa estão intimamente ligados, pois a 

culpa é atribuída ao médico quando precedida de um erro. Dessa maneira, pode-

se conceituar erro médico como uma conduta comissiva ou omissiva praticada 

                                                             
50Cf. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: obrigações e responsabilidade civil. 17ª, São 

Paulo, Atlas, 2017. p. 71. 
51Cf. Idem. Ibidem, p.71 
52Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado. 

53Cf. VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. Cit., p.72. 
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pelo médico durante o seu exercício profissional contra o paciente e que cause 

um dano, caracterizada pela negligência, imprudência e imperícia.54 

 No entanto, para que haja o dever do médico de indenizar, deve ser 

comprovada a culpabilidade e o nexo de causalidade. As decisões judiciais têm 

sido bem rigorosas na aferição da culpa médica55: 

 

A culpabilidade somente pode ser presumida na hipótese de ocorrência 
de erro grosseiro, de negligência ou de imperícia, devidamente 
demonstrados. Se os profissionais se utilizaram de sua vasta 
experiência e dos meios técnicos indicados, com os habituais cuidados 
pré e pós-operatórios, somente uma prova irretorquível poderá levar à 
indenização pleiteada. Não tendo sido demonstrado o nexo causal 
entre a cirurgia e o evento morte, correta esteve a sentença dando pelo 
improvimento da ação.56 

 

 Conforme estudado em capítulo anterior, a responsabilidade do médico é 

subjetiva, ou seja, fundada na culpa stricto sensu e se divide em três tipos: 

negligência, imprudência e imperícia.  

 A negligência é um ato omissivo que se caracteriza pela inércia do médico 

nos casos de abandono do paciente, ou omissão de algum tratamento ou, ainda, 

a prática ilegal de um estudante de medicina por negligência do responsável do 

estágio, ou a letra ilegível de uma receita médica levando o farmacêutico a 

fornecer o medicamento diverso, por exemplo. Todos esses exemplos devem 

causar um dano ao paciente. Negligência é o oposto de diligência que significa 

agir com amor, cuidado e atenção57. Sendo assim, quando ocorre a negligência 

percebe-se uma omissão nos comportamentos recomendáveis.  

 Já a imprudência trata-se de um ato comissivo pautado em atitudes 

precipitadas sem justificativa, como ocorre nos casos em que o médico, em uma 

cirurgia realizada não aguarda o anestesista fazendo ele mesmo a aplicação da 

anestesia e o paciente morre durante a cirurgia com parada cardíaca, por 

exemplo. 

 A imperícia consiste na falta de observação das normas e a falta de 

conhecimento técnico ou de habilidade para realizar determinado procedimento. 

                                                             
54Cf. CORREIA-LIMA, Fernando Gomes. Erro médico e responsabilidade, Conselho Federal 

de Medicina, Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, Brasilia 2012. 
55Cf. KFOURI NETO, Miguel. Op. Cit., p. 103. 
56RJTJRS 146/340 
57Cf. KFOURI NETO, Miguel. Op. Cit., p. 118. 
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Umas das dificuldades encontradas no ramo da responsabilidade civil médica é 

distinguir a imprudência da imperícia, pois deve ser analisado se o médico ao 

realizar uma intervenção, agiu com imperícia por não conhecer o possível risco 

envolvido ou, tendo consciência do risco, resolve ir além dos limites. 

 Segundo Miguel Kfouri Neto: a imprudência deriva da imperícia, pois o 

médico, mesmo consciente de não possuir suficiente preparação, nem 

capacidade profissional necessária, não detém sua ação.58 

 

3.4 – Hipóteses de exclusão da responsabilidade médica 

 

 As excludentes de responsabilidade médica são os meios pelos quais se 

busca isentar o agente da conduta praticada do ônus decorrente do dano 

causado. Na maioria dos casos a tentativa é de afastar o nexo de causalidade, 

mas também pode-se afastar os outros elementos como a conduta, a culpa e o 

dano. 

 Faz-se necessário saber acerca das excludentes da responsabilidade civil 

médica, tendo em vista que a chance de uma melhora ou de cura do paciente 

não ocorre não pela conduta do médico, mas sim por circunstancias alheias que, 

geralmente, são imprevisíveis e inevitáveis.  

  

 3.4.1 – Fato de terceiro 

 

 A primeira excludente a ser analisada configura-se quando nem o agente 

e nem a vítima deram causa ao resultado danoso. Prevista no Código de Defesa 

do Consumidor em seu artigo 14, parágrafo 3º, inciso II59, o fato de terceiro é 

uma maneira de elidir a responsabilidade imputada ao agente. 

 Vale ressaltar, ainda, que a participação do terceiro pode ser parcial ou 

total, ou seja, caso o terceiro tenha sido participante do fato ou apenas um 

                                                             
58Cf. Idem. Ibidem, p. 122. 
59Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
(...) 
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 
(...) 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 



32 
 

elemento, não se pode excluir o nexo causal, mas caso o terceiro tenha causado 

o dano de maneira exclusiva, pode-se inferir a exclusão da responsabilidade do 

agente. 

 Nos casos de exclusão da responsabilidade médica por fato de terceiro 

pode-se afirmar que é rompido o nexo de causalidade, haja vista que, tanto a 

imprevisibilidade quanto a inevitabilidade do evento danoso abstêm do agente o 

dever de indenizar. 

  

 3.4.2 – Culpa exclusiva da vítima 

 

 Ocorre culpa exclusiva da vítima quando o dano causado é resultante de 

sua própria conduta e, também, há ruptura do nexo causal. A culpa exclusiva da 

vítima se caracteriza quando, por exemplo, o médico receita um medicamento e 

o paciente, por vontade própria, decide não fazer uso do medicamento. Pode-se 

dizer, então, que a vítima causou o seu próprio dano. 

 Desse modo, a vítima não pode alegar culpa do médico, portanto, não há 

o dever de indenização. 

 

 3.4.3 – Caso fortuito, força maior e intercorrência médica 

 

 Essa excludente de responsabilidade decorre de situações alheias à 

vontade das partes como guerras, greves (caso fortuito) ou a ocorrência de 

eventos da natureza como enchentes, terremotos (força maior). Apesar de serem 

inseridos no Código Civil60 como expressões únicas, há na doutrina uma 

divergência sobre o conceito do que seria caso fortuito e força maior.  

 Para Arnorldo Wald e Brunno Pandori Giaoli61: 

 

É de se considerar razoável o entendimento segundo o qual tanto a 
força maior como o caso fortuito tratam de acontecimentos inevitáveis. 
Entretanto, a força maior é o acontecimento cuja inevitabilidade é 
absoluta, ainda que possa o fato em si ser até previsível (a 
imprevisibilidade seria, pois, relativa). Já o caso fortuito trata de um fato 
que poderia ter sido evitado, se houvesse sido previsto. 

                                                             
60Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, 

se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos 
não era possível evitar ou impedir. 

61WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Op. Cit., p. 273. 
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 Ainda, preleciona Maria Helena Diniz62:  

 

(...)na força maior conhece-se o motivo ou a causa que dá origem ao 
acontecimento, pois se trata de um fato da natureza, como, p. ex., um 
raio que provoca um incêndio, inundação que danifica produtos ou 
intercepta as vias de comunicação, impedindo a entrega da mercadoria 
prometida, ou um terremoto que ocasiona grandes prejuízos etc (...) no 
caso fortuito, o acidente que acarreta o dano advém de causa 
desconhecida, como o cabo elétrico aéreo que se rompe e cai sobre 
fios telefônicos, causando incêndio, explosão de caldeira de usina, e 
provocando morte. 

 

 Faz-se destaque, também, para as situações de intercorrência médica. 

Todos os procedimentos médicos realizados estão suscetíveis de complicações 

e riscos. A intercorrência médica pode ser definida, dessa maneira, como uma 

complicação ocorrida em um procedimento médico que não poderia ter sido 

prevista pelo médico ou informado ao paciente, tendo em vista que cada paciente 

reage de modo diverso a determinado procedimento.  

Desse modo, deve ficar comprovado que o médico realizou todos os 

procedimentos de segurança e as agiu de acordo com as normas técnicas 

necessárias para evitar o dano e, mesmo assim, não foi possível. 

 Sendo assim, diante da imprevisibilidade e da inevitabilidade dos 

acontecimentos, não é possível responsabilizar o médico por um dano causado 

decorrente de um caso fortuito ou força maior. 

 

 3.4.4 – Cláusula de não indenizar 

  

 Um dos princípios fundamentais do direito contratual é o da autonomia 

das partes e é por meio desse princípio que as partes podem excluir o dever de 

indenização em caso de inadimplemento. 

 A cláusula de não indenizar, portanto, é uma manifestação da autonomia 

das partes na qual exime o devedor de responsabilidade. No entanto, essa 

cláusula deve respeitar os princípios de ordem pública, sendo condicionada a 

alguns parâmetros de equidade entre as partes.63 

                                                             
62DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro — Teoria Geral das Obrigações, v. 

2, 16ª, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 346-7. 
63Cf. GAGLIANO Stolze, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit., p. 199. 
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 Já nas relações consumeristas, esse tipo de cláusula é considerada nula, 

haja vista a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo conforme 

se extrai dos artigos 25, caput e 51 inciso IV64, do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 As relações médicas, como já visto, são relações contratuais e são 

consideradas prestações de serviço. Sendo assim, a legislação aplicada é 

também o Código de Defesa do Consumidor e, caso em algum contrato de 

serviço médico contenha a cláusula de não indenizar, esta será nula, portanto 

essa excludente de responsabilidade não se aplica às relações médicas. 

 

 3.4.5 – Iatrogenia  

 

 Por último estudado neste capítulo, a iatrogenia pode ser definida como 

um dano causado ao paciente inerente a determinado tratamento. Todavia, esse 

dano causado não é decorrente de nenhuma ilicitude praticada pelo médico, ou 

seja, para a realização de um tratamento contra o câncer, por exemplo, existe 

um efeito colateral e esse efeito pode causar danos como queda de cabelo, 

anemia, entre outros. 

 A iatrogenia, assim como a cláusula de não indenizar, está intimamente 

relacionado com o consentimento informado, ou seja, o paciente deve estar 

ciente de todos os possíveis riscos e efeitos decorrentes do procedimento a ser 

realizado. Desse modo, pode-se afastar a responsabilidade do médico em caso 

de resultado negativo do tratamento. Ainda, entende-se por iatrogenia: 

 

A iatrogenia consiste em um estado de doença, efeitos adversos ou 
alterações patológicas causados ou resultantes de um tratamento de 
saúde correto e realizado dentro do recomendável, que são previsíveis, 
esperados ou inesperados, controláveis ou não, e algumas vezes 
inevitáveis. Contudo, tais efeitos não necessariamente são ruins, 
podendo, inclusive, ser bons. 
São os exemplos mais comuns de fontes de iatrogenia as interações 
medicamentosas, os efeitos adversos de medicamentos, a utilização 

                                                             
64Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a 

obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que: 
(...) 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 
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indiscriminada de antibióticos (o que leva à resistência das bactérias), 
quimioterapias e radioterapias (queda capilar, anemia, náuseas, etc.), 
infecções, dentre outros. 
Um exemplo mais prático para fins de compreensão é a necessária 
retirada de parte do estômago com a finalidade de extirpação de um 
tumor. Embora tratar-se de uma lesão essa remoção parcial do 
estômago, ela é lícita e permitida, pois necessária para a tentativa de 
cura.65 

  

 Desse modo, não há responsabilidade do médico nos casos em que 

ocorre a iatrogenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65GIOVANINI, Ana Elisa Pretto Pereira. Iatrogenia e erro médico. Conselho Regional de 

Medicina do Paraná. Disponível em <https://www.crmpr.org.br/Iatrogenia-e-erro-medico-13-
32046.shtml>. Acesso em: 01/08/2020. 
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4 – A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE 

 

4.1 – Origem e conceito 

  

A teoria da perda de uma chance foi originada na França e no direito 

francês a palavra “chance” significa a probabilidade de obter um lucro ou evitar 

uma perda66. Assim, com a teoria da perda de uma chance tornou-se possível 

obter indenização pela possibilidade da perda de uma vantagem ou 

oportunidade que poderia ter sido obtida caso um determinado evento não 

tivesse ocorrido. Desse modo, foi possível diferenciar “o resultado perdido da 

possibilidade de consegui-lo” e, então, surgiu a teoria da perda de uma chance67. 

 Sendo assim, deve-se observar a chance não como uma perda de um 

resultado certo pois não se pode afirmar que o evento aconteceria, deve-se 

portanto, observar a perda de chance como a perda da possibilidade de obter 

um resultado ou de evitar um dano.68 

 Em seu livro, Sérgio Savi traz alguns exemplos abordados pelo jurista 

italiano Pacchioni do que seria a aplicabilidade da teoria da perda de uma 

chance. O primeiro exemplo trata-se de um jóquei que deverá montar um cavalo 

de corrida que lhe foi entregue pelo proprietário e por sua culpa não chega a 

tempo da corrida e o segundo exemplo trata de um quadro que participaria de 

uma exposição, mas por conta de um problema no transporte é danificado.69   

Para o jurista italiano esses danos causados não seriam passíveis de 

indenização, pois apesar de serem uma situação de dano não é possível 

estabelecer um valor específico, haja vista que são eventos aleatórios.70 

De encontro ao que defendia Pacchioni, o jurista Adriano De Cupis 

reconhece a existência de dano passível de indenização pelos exemplos citados. 

De Cupis admite que o valor a ser pago de indenização não deve ser o valor total 

pago ao vencedor da corrida ou ao vencedor da exposição, todavia, há que se 

reconhecer a existência da possibilidade da vitória em momento anterior ao 

                                                             
66Cf. SAVI, Sérgio. Op. Cit., p. 13. 
67Cf. Idem. Ibidem, p. 3. 
68Cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Ob. Cit., p. 82 
69Cf. SAVI, Sérgio. Op. Cit., p. 8. 
70Cf. SAVI, Sérgio. Obra Apud. PACCHIONI, Giovanni. Diritto Civile Italiano. Parte seconda: 

Diritto dele obbligaziono, v. IV: Delitti e Quase Delitti, Padova: Cedam, 1940. p. 109. 
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evento que causou o dano. Para ele, a chance de obtenção de êxito tem sempre 

menor valor do que a vitória e assim, refletindo no valor total da indenização71. 

Todavia, vale esclarecer que, nem todos os casos de perda de chance serão 

indenizáveis, pois a chance deve ser séria e real, conforme Enunciado 444 da V 

Jornada de Direito Civil72. Sérgio Cavalieri Filho esclarece, ainda: 

 

A chance perdida reparável deverá caracterizar um prejuízo material 
ou imaterial resultante de fato consumado, não hipotético. Em outras 
palavras, é preciso verificar em cada caso se o resultado favorável 
seria razoável ou se não passaria de mera possibilidade aleatória. A 
vantagem esperada pelo lesado não pode consistir numa mera 
eventualidade, suposição ou desejo, do contrário estar-se-ia 
premiando os oportunismos, e não reparando oportunidades 
perdidas.73 

 

Conforme já abordado, a obrigação na responsabilidade médica é de 

meio, ou seja, o médico não é obrigado a curar o paciente, mas de se utilizar de 

todos os meios e técnicas necessárias para alcançar o melhor resultado 

possível. No caso da aplicação da teoria da perda de uma chance na 

responsabilidade médica, pode-se inferir que a chance perdida de que se trata é 

a de cura ou de sobrevivência do paciente, pois devido a alguma falha na 

prestação do serviço médico, o paciente sofre um dano que lhe retira a chance 

de uma melhora no quadro de saúde ou até mesmo retira sua vida. 

 

4.2 – A perda de uma chance como um dano autônomo 

 

O Código Civil divide os danos materiais em dano emergente e lucro 

cessante em seus artigos 402 e 40374 e muito se discutiu na doutrina em quais 

dessas modalidades de dano a perda de uma chance se enquadraria. Com o 

desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência, passou-se a considerar a 

perda de chance como um dano independente do resultado final e, 

                                                             
71Cf. SAVI, Sérgio. Op. cit, p. 11. 
72Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil: A responsabilidade civil pela perda de chance não 

se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso 
concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. 
A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos. 

73CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. Cit., p. 81-82. 
74Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do 
disposto na lei processual. 
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posteriormente, passou-se a admitir o valor patrimonial da chance de forma 

isolada, desde que séria e real75. 

A partir da ideia de que a perda de chance poderia ser quantificada foi 

possível visualizar a perda de uma chance como um dano independente do 

resultado final e enquadrá-la como uma espécie de dano emergente e não lucro 

cessante76.   

Nas palavras de Sergio Savi:  

 

O grande mérito do Adriano De Cupis não está apenas em reconhecer 
valor patrimonial da chance de vitória por si só considerada, mas 
principalmente, de enquadrá-la como uma espécie de dano emergente, 
o que afasta as objeções acerca da incerteza do dano, que 
influenciaram negativamente os trabalhos dos autores que o 
precederam.77 
   

Ainda, para Sérgio Savi a alteração do entendimento do dano por perda 

de chance de lucro cessante para dano emergente resulta uma admissibilidade 

de indenização muito maior. Pois ao considerar o dano da perda de uma chance 

como um dano emergente e se utiliza como base a perda da chance de vitória e 

não a perda da vitória, os questionamentos acerca do dano e de nexo causal 

entre o ato danoso e o ofensor se tornam restritas. 

 Vale ressaltar, há autores que entendem a perda de uma chance como 

uma terceira modalidade de dano autônomo, independente de dano emergente 

e lucro cessante, conforme elucida Sérgio Cavalieri: 

 
Há forte corrente doutrinária que coloca a perda de uma chance como 
terceiro gênero de indenização, a meio caminho entre o dano 
emergente e o lucro cessante. Entre um extremo e outro caberia uma 
graduação, que deverá ser feita em cada caso, com critério equitativo 
e distinguindo a mera possibilidade da probabilidade. 
De qualquer forma, a indenização deve corresponder à própria chance, 
que o juiz apreciará in concreto, e não ao lucro ou perda que dela era 
objeto, uma vez que o que falhou foi a chance, cuja natureza é sempre 
problemática na sua realização.78 

 

 Sendo assim, através do advento da teoria da perda de uma chance, foi 

reconhecida a existência de um dano e a possível indenização nesses casos em 

                                                             
75Cf. SAVI, Sérgio. Op. Cit., p. 4. 
76SAVI, Sérgio. Obra Apud DE CUPIS, Adriano. Il danno: teoria generale della responsabilità 

civile, 2ªed., 2 v, Milano: Guiffrè, 1996. 
77SAVI, Sérgio. Op. Cit., p. 11. 
78CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. Cit., p. 84. 
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que a possibilidade de obtenção da vantagem é retirada e, nos casos de 

responsabilidade médica, as chances de cura ou de sobrevivência sejam 

retiradas das vítimas.  

 A despeito das discussões doutrinárias e a partir do estudo realizado, 

pode-se inferir que a ideia de que a perda de uma chance seria um dano 

autônomo parece ainda distante, pois apenas 6,6% das decisões judiciais 

condenaram o réu ao pagamento de dano material e pela perda de uma chance 

de forma separada.79 Desse modo, conclui-se que o dano decorrente da perda 

de uma chance é uma espécie de dano emergente e não um dano puramente 

autônomo, conforme explicitou Sérgio Savi80. 

 

4.3 – Análise jurisprudencial da aplicabilidade da perda de uma chance 

  

 O último tópico do trabalho versa sobre a aplicabilidade da perda de uma 

chance no âmbito da responsabilidade civil médica. Para facilitar a compreensão, 

foram divididas em categorias com as quais as atividades médicas estão 

relacionadas e, na maioria das vezes, causam danos graves ao paciente.  

 Vale salientar que os acórdãos trazidos além de terem como base a 

responsabilidade civil presente no Código Civil também tem como principais 

fundamentos o Código de Defesa do Consumidor, tanto no que diz respeito à 

responsabilidade objetiva dos hospitais quanto à responsabilidade subjetiva dos 

profissionais liberais. 

 É importante destacar que, em razão da enorme demanda dos processos 

judiciais, foi escolhido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para a 

realização da pesquisa, e foram escolhidas decisões proferidas no período de 

2015 a 2019, a fim de obter os mais recentes entendimentos a respeito do 

assunto em comento. 

 

 4.3.1 – Perda de uma chance e o direito à informação 

 

                                                             
79A análise foi realizada apenas em sede de decisões de segundo grau proferidas pelo Tribunal 

do Rio de Janeiro no período compreendido entre 2015 e 2019. Além disso o percentual, trata 
apenas uma estimativa, não se trata de um valor exato. 

80Cf. SAVI, Sérgio. Op. Cit., p. 12. 



40 
 

 Ao longo de muitos anos, na história da medicina, prevaleceu o modelo 

hipocrático criado por um dos principais instituidores da ciência médica. Esse 

modelo foi muito importante, principalmente, por acabar com o misticismo acerca 

das ciências médicas e pela adoção de um modelo de fato científico, como 

também abordava questões acerca da moralidade do médico81. 

 O modelo hipocrático se subdivide no moralismo e no paternalismo. A 

ideia do moralismo está atrelada ao fato de que a vida de uma outra pessoa pode 

ser comandada desde que seja preservada a moralidade do médico. Já a ideia 

do paternalismo está atrelada a possibilidade de determinar o que é correto para 

a vida do paciente independentemente da sua vontade.82 

 Esse modelo, por muitos anos, permeou a medicina de modo com que a 

autonomia dos pacientes não fosse observada, trazendo inúmeros reflexos até 

os dias atuais, os quais repercutem e permeiam o judiciário. Conforme 

estabelece o professor Dalmir Lopes Junior: 

 
O desenvolvimento da moral hipocrática a partir da visão do mundo 
predominante holística das sociedades antigas não reunia as 
condições necessárias para que a autonomia do paciente fosse um 
valor relevante para a arte médica, o que acentuou a distinção de 
papeis entre o doente e o profissional, com nítido reflexo nas questões 
relativas às decisões de saúde.83 
 

  

 Ao longo dos anos a ideia de respeito a autonomia do paciente foi 

ganhando espaço e uma das formas do paciente exercer a sua autonomia é 

através do termo de consentimento informado, isto é, o paciente ao saber de 

todos os riscos, benefícios e efeitos colaterais acerca do tratamento, terá 

condições de decidir a respeito.  

 A responsabilidade civil do médico e a teoria da perda de uma chance 

estão diretamente relacionados ao direito à informação que o paciente tem 

acerca de todo procedimento a ser realizado, ou seja, o paciente deve estar a 

par de todos os cuidados anteriores, durante e após o tratamento realizado e, 

após a ciência, ele deve consentir. Caso o paciente sofra algum dano decorrente 

da falta de informação, o médico pode ser responsabilizado. 

                                                             
81Cf. LOPES JUNIOR, Dalmir. Consentimento informado na relação médico-paciente – Belo 

Horizonte, Editora D’Plácido, 2018. p. 55. 
82Cf. Idem. Ibidem, p. 58. 
83Idem. Ibidem, p. 57. 
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 Durante a pesquisa realizada para a elaboração do presente trabalho 

foram encontrados julgados84 em que o dano pela perda de uma chance se 

mostrou configurado em decorrência da falta de informação que era essencial à 

boa recuperação da paciente. O acórdão proferido no referido caso: 

 

ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO 
DE ERRO MÉDICO E INADEQUADO ATENDIMENTO PRESTADO 
PELO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA DEVIDA 
INFORMAÇÃO ACERCA DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM 
TOMADAS APÓS CIRURGIA PARA O TRATAMENTO DE ÚLCERA 
PÉPTICA. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA (EVENTRAÇÃO OU 
HÉRNIA INCISIONAL) QUE DEMANDAVA ASSISTÊNCIA MÉDICA 
COM A INDICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CINTA, A FIM DE EVITAR 
OU MINORAR O APARECIMENTO DA DEFORMIDADE. 
APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE, COM 
ORIGEM NO DIREITO FRANCÊS, NOS CASOS EM QUE O DANO 
SEJA REAL, ATUAL E CERTO. NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A 
CONDUTA E O DANO, QUE VEM A SER A LESÃO GERADA 
PELA PERDA DA OPORTUNIDADE, CONSISTINDO, NO CASO 
CONCRETO, NA AUSÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE UMA 
CONTENÇÃO NA ÁREA ONDE FOI REALIZADO O 
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA, IGUALMENTE, DE 
INFORMAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS POSSÍVEIS 
CONSEQUÊNCIAS DO ATO CIRÚRGICO, BEM COMO, AS 
MEDIDAS A SEREM TOMADAS, DE MODO A PREVENIR E EVITAR 
A DISTENSÃO ABDOMINAL SOFRIDA PELA PACIENTE. 
PONDERAÇÃO ENTRE AS VANTAGENS E DESVANTAGENS, O 
ACONSELHAR E OBTER O CONSENTIMENTO DO PACIENTE, DE 
FORMA INEQUÍVOCA, TODA VEZ QUE PRESENTE O RISCO, O 
QUE PODE SER SUPERADO, APENAS, EM CASOS DE 
EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL QUE SE OBSERVA, 
POIS PRESENTE O LIAME ENTRE A CONDUTA DOS PREPOSTOS 
DO RÉU E OS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. NOTÓRIOS E 
INEGÁVEIS SOFRIMENTOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS 
EXPERIMENTADOS PELA PARTE AUTORA, CONSISTENTES NO 
ABALO EM SEU ESTADO EMOCIONAL, ALÉM DA NECESSIDADE 
DE SE SUBMETER A NOVO ATO CIRÚRGICO POR OMISSÃO NAS 
PRECAUÇÕES INDISPENSÁVEIS NO MOMENTO DEVIDO, DONDE 
RESULTA O DANO MORAL IN RE IPSA, O QUE TAMBÉM SE 
OBSERVA EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA RECUSADO PELO 
ESTADO (SAMU), CONSOANTE PROVA TESTEMUNHAL (FLS. 
190). VERBA A SER ARBITRADA DE MODO COMPATÍVEL COM OS 
DANOS EXPERIMENTADOS. DANOS MATERIAIS PRESENTES, 
CONCERNENTES AO PERÍODO DE CONVALESCÊNCIA, 
AFASTADOS OS PEDIDOS DE PENSÃO E CUSTEIO DE 
TRATAMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO, UMA VEZ QUE, NÃO 

                                                             
84Na presente pesquisa foram encontradas no total 136 decisões judiciais proferidas pelo 

Tribunal do Estado do Rio de Janeiro nos anos compreendidos entre 2015 a 2019, no que tange 
à utilização da teoria da perda de uma chance aplicada à responsabilidade civil médica. 
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COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.85 (grifo nosso) 

 

 Pode-se inferir do presente caso, que houve uma falha na comunicação, 

consistente da falta de informação do médico prestada à paciente que não sabia 

da obrigatoriedade do uso de uma determinada cinta no pós-operatório. Diante 

disso, a não utilização do material culminou na piora do seu quadro de saúde, 

devendo a paciente ser submetida a outros procedimentos médicos. O dano 

ocorrido, então, se configura pela perda de chance da sua plena recuperação o 

que levou a piora do seu estado de saúde. O relator em seu voto caracterizou a 

perda de chance pela falta de informação como: 

 

A perda da oportunidade constitui-se na observação do 
comportamento do agente e como este pode interferir no curso normal 
dos acontecimentos, de modo que sua conduta ou omissão ao 
tangenciar entre o certo e o errado ou entre o hipotético e o seguro, 
afeta o bem jurídico, impedindo a suposta vítima de obter o benefício 
pretendido ou a redução dos riscos da atividade desempenhada por 
aquele. 
(...) 
Logo, o adequado acompanhamento pós-cirúrgico recomendaria a 
indicação do uso de contenção (cinta), o que não ocorreu, pois, deixou 
o réu de demonstrar através do prontuário da paciente, sequer a sua 
prescrição.86 
 

 

 Destarte, com a análise do caso, se mostrou relevante para o estudo da 

responsabilidade civil médica e a teoria da perda de uma chance o dever de 

informação do médico, haja vista que é de fundamental importância o paciente 

estar inteirado de todas as recomendações necessárias para o sucesso do 

tratamento e os possíveis riscos. 

 

 4.3.2 – Perda de uma chance na demora no atendimento 

 

 A demora no atendimento ao paciente é uma das principais causas na 

configuração no dano pela perda de uma chance. A demora no atendimento 

geralmente se dá por uma omissão médica, todavia é necessário identificar se a 

                                                             
85BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0180646-56.2007.8.19.0001. 

Apelante: ELAINE BAPTISTA BONATI. Apelado: ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relator: Des. 
Mauro Dickstein. Rio de Janeiro, Data da publicação: 17/07/2015. 

86Idem. 
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demora por si só causou o dano ou retirou da vítima uma possibilidade. Acerca 

dessa problemática, enfatiza Sérgio Cavalieri: 

 

Em última instância, o problema gira em tomo do nexo causal entre a 
atividade médica (ação ou omissão) e o resultado danoso consistente 
na perda da chance de sobrevivência ou cura. A atividade médica, 
normalmente omissiva, não causa a doença ou a morte do paciente, 
mas faz com que o doente perca a possibilidade de que a doença 
possa vir a ser curada. Se o paciente, por exemplo, tivesse sido 
internado a tempo ou operado imediatamente, talvez não tivesse 
falecido. A omissão médica, embora culposa, não é, a rigor, a causa 
do dano; apenas faz com que o paciente perca uma possibilidade. Só 
nesses casos é possível falar em indenização pela perda de uma 
chance.87 

 

 Os casos escolhidos para análise dizem respeito justamente na demora 

para a realização de procedimentos médicos que culminaram na perda de 

possibilidades de um resultado satisfatório. 

 

Ementa. Apelação cível. Responsabilidade civil médica. Cirurgia 
estética. Lipoaspiração. Danos advindos de complicação no pós-
operatório. Obrigação de meio. Regime diferenciado de 
responsabilização da clínica e do médico. Laudo pericial que 
demonstrou a existência de nexo de causalidade entre 
irregularidades da clínica e suas repercussões na probabilidade 
de se reverter, com êxito, uma parada cardio-respiratória, cujo 
tempo de resposta da equipe médica é fundamental para reduzir 
as chances de lesões cerebrais. Teoria da perda de uma chance de 
cura. Vítima que, à época dos fatos, era conhecido vocalista de banda 
de música pop. Demora na reversão da parada cardio-respiratória 
que, causando lesões cerebrais graves, atingiu as funções 
neurológicas da vítima, reduzindo severamente sua capacidade 
laborativa. Responsabilidade pessoal do médico, pressupondo a 
verificação de sua culpa (CDC, art. 14, §4º), que deve ser limitada à 
razão de 50% dos efeitos da condenação, considerando que não é 
possível concluir que a conduta do médico, embora tenha contribuído 
pelo aumento das chances de sequelas na vítima, tenha sido 
determinante para a demora na estabilização do paciente. 
Responsabilidade da clínica, contudo, que deve observar o regime de 
responsabilidade objetiva. Defeito do serviço caracterizado pela prova 
de que a clínica estava em situação irregular junto ao CREMERJ. 
Serviço posto à oferta dos consumidores que não oferecia a segurança 
que deles se podia esperar (CDC, art. 14, §1º). Dever de indenizar 
caracterizado. Possibilidade de reconhecer o dano moral da ex-esposa 
da vítima. Dano moral reflexo ou por ricochete. Prova suficiente da 
angústia, desespero e sofrimento experimentados. Redução da verba 
reparatória para patamar proporcional. Valor do dano moral arbitrado 
para o 1º autor, vítima direta do evento, que merece ser confirmada. 
Dever de pensionamento que deve ser pautado em critérios objetivos 
que não lhe emprestem a pecha de dano hipotético ou remoto. 
Alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da citação. 
Modificação, de ofício, do procedimento executório das despesas de 

                                                             
87CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. Cit., p. 86. 
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tratamento posteriores à sentença, que também podem observar o rito 
do art. 475-B do CPC. Recurso dos réus provido em parte.88(grifo 
nosso) 

 

 Neste primeiro caso a ser analisado tem-se um contrato médico realizado 

entre o paciente e médico no qual tinha por objeto uma cirurgia de lipoaspiração. 

Apesar de ser uma obrigação de meio o ponto central da controvérsia não é 

esse, vez que todo procedimento cirúrgico foi realizado corretamente. 

 No entanto, conforme pode ser extraído da ementa, o paciente realizou a 

cirurgia em um consultório médico que não possuía autorização para realizar tal 

procedimento e em momento posterior ao da cirurgia com a inserção de um 

determinado medicamento, teve uma parada cardiorrespiratória e a demora na 

reversão desse quadro ocasionou as lesões cerebrais do paciente.  

Convém abordar, outrossim, a presença de diferentes responsabilidades: 

a da clínica e a do médico. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor 

a responsabilidade civil da clínica é objetiva, enquanto pessoa jurídica 

fornecedora de um serviço e, responde pelo defeito do serviço de forma objetiva, 

isto é, sem a necessidade de comprovação de culpa. Já a responsabilidade do 

médico, ainda de acordo com o referido código, é subjetiva porquanto o médico 

é um profissional liberal, devendo ser demonstrada a sua culpa. 

No caso em tela, é possível identificar a culpa do médico mediante a 

negligência, levando em consideração a recomendação do paciente para realizar 

a cirurgia em local que sabidamente era inadequado, sem os devidos 

equipamentos necessários no caso de uma emergência.  

Desse modo, fica caracterizada a perda de chance pois o resultado 

danoso poderia ter sido evitado ou pelo menos as consequências reduzidas, 

caso o local para a realização da cirurgia estivesse atendendo às normas pois 

assim, a demora de recuperação causada pela parada cardiorrespiratória do 

paciente teria sido menor e muito provavelmente o dano sofrido também. 

                                                             
88BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0000009-05.2006.8.19.0209. 

Apelante: ANTÔNIO AUGUSTO VAZ NETO e PERFIL PLASTIC LTDA. Apelado: MARCUS 
MENNA BARRETO DA SILVEIRA e CARLA CAPPELLETTI TAVARES. Relator: 
DESEMBARGADOR MARIO GUIMARÃES NETO. Rio de Janeiro, Data da publicação: 
21/01/2015. 
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Outra situação muito comum é a demora na realização de solicitação de 

exames, na qual retira a chance de possibilidades de o paciente receber correto 

tratamento ou atendimento. 

 

AÇÃO INDENIZATÓRIA – HOSPITAL – PACIENTE VÍTIMA DE 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – PRIMEIRO ATENDIMENTO - 
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO IMEDIATA À EXAME ESSENCIAL – 
ERRO NO PROCEDIMENTO CARACTERIZADO – FALECIMENTO – 
PERDA DE UMA CHANCE – DANOS MORAIS EXISTENTES – 
Demora injustificada na realização de exame urgente e essencial 
ao adequado atendimento médico da paciente, vítima de acidente 
vascular cerebral, atrai a responsabilidade objetiva do hospital. Perda 
de uma chance. Obrigação de reparar os danos morais sofridos pela 
filha da paciente falecida. Sentença de procedência irretocável. 
Negado provimento ao recurso.89 (grifo nosso) 

 

 Esse segundo caso, trata-se de uma ação de indenização no qual a parte 

autora alega falha na prestação de serviço hospitalar. Apesar de não tratar 

especificamente acerca da responsabilidade do médico, restou demonstrado o 

dano pela perda de uma chance ocasionado pela demora na realização do 

exame, no qual o grupo de médicos do hospital optaram por não realizar no 

primeiro momento. 

Após a realização da perícia foi constatado que a paciente teria tido uma 

chance de sobrevivência caso o exame fosse realizado imediatamente, dessa 

maneira, pode ser percebido que a paciente teve sua chance de sobrevivência 

retirada. 

 

 4.3.3 – Perda de uma chance e erro de diagnóstico 

 

 Conforme já visto no tópico 3.3 (erro médico e culpa) a culpa médica e a 

consequente responsabilização do médico decorrem de um erro médico, 

entretanto, neste tópico o enfoque é especificamente do erro de diagnóstico. 

 A relação médico-paciente é dividida em algumas fases, desde a primeira 

consulta até a conclusão do tratamento, se for o caso. A primeira fase é do 

diagnóstico e é nela que o médico coleta todas as informações do paciente a fim 

                                                             
89BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0038007-20.2009.8.19.0203. 

Apelante: HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUÁ LTDA. Apelado: CINTHYA 
FRANCISCATO ALENCAR. Relator: DES. EDSON VASCONCELOS. Rio de Janeiro, Data da 
publicação: 02/06/2015. 
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de determinar a enfermidade que o aflige e, a partir desse momento, passar para 

a fase do tratamento. O diagnóstico consiste em juízo de valor emitido pelo 

médico a respeito do estado de saúde do paciente90. Para Miguel Kfouri Neto o 

diagnóstico: 

 

Do ponto de vista técnico, o diagnóstico consiste em identificar e 
determinar a moléstica que acomete o paciente, pois dele depende a 
escolha do tratamento adequado. O diagnóstico, entretanto, não é uma 
operação matemática. Às vezes, para se chegar ao diagnóstico 
correto, torna-se necessária uma agudeza de observação de que nem 
todo médico é dotado.91 

 

 O erro de diagnóstico é uma matéria muito delicada ao ser analisada pelo 

judiciário tendo em vista a dificuldade na apreciação dos fatos, isto é, por se 

tratar de uma questão muito técnica o juiz deverá “fazer fé e apreciar a questão 

à luz do alegado e provado, atendendo, sobretudo, aos pareceres dos peritos e 

depoimentos das testemunhas. ”92 

 Não obstante, a análise realizada pelo juiz não deve ser a respeito do 

conteúdo do erro de diagnóstico, mas se a conduta do médico foi culposa no 

momento de realizar o diagnóstico, ou seja, se o médico se utilizou ou não de 

todos os meios disponíveis para obtenção do mais preciso diagnóstico possível 

através dos exames necessários, bem como se o tratamento realizado foi o mais 

indicado pela ciência93. 

 Vale enfatizar, que o erro de diagnóstico pode ser dividido em escusável 

ou inescusável. Via de regra os erros de diagnóstico são considerados 

escusáveis, haja vista a inexatidão da ciência médica. Sendo assim, são 

considerados erros de diagnósticos inescusáveis aqueles que um médico 

prudente não cometeria agindo nas mesmas condições que o médico que é 

acusado de erro94. 

 A teoria da perda de uma chance está presente nos casos de erro de 

diagnóstico no momento em que é retirada do paciente a chance de um 

diagnóstico correto. Desse modo, em decorrência de um erro de diagnóstico é 

                                                             
90Cf. KFOURI NETO, Miguel. Op. Cit., p. 113 
91Idem. Ibidem, p. 113. 
92Idem. Ibidem, p.114. 
93Cf. Idem. Ibidem, p. 115. 
94Cf. Idem. Ibidem, p. 113. 
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tirada do paciente a possibilidade de cura ou de sobrevivência, devendo o 

médico, mediante a apuração da culpa, ser responsabilizado pelo erro cometido.  

 A jurisprudência tem decidido nesse sentido: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RITO 
ORDINÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. 
FALHA DE DIAGNÓSTICO. MÉDICO QUE NÃO ACUSOU NENHUMA 
ENFERMIDADE, APESAR DE O AUTOR APRESENTAR FORTES 
DORES E FEBRE. Paciente submetido a cirurgia em razão de uma 
OSTEOMIELE NO PUNHO ESQUERDO não diagnosticada. 
Sentença procedente. Danos morais fixados em R$ 20.000,00 e danos 
estéticos fixados em R$ 30.000,00 ambos corrigidas a partir da data do 
laudo pericial e acrescidos de juros legais a partir desta sentença. 
Apelo do réu. No mérito, correta a sentença combatida quanto ao dano 
moral, afastando-se, porém, o dano estético, eis que tal pedido não 
constou expressamente da petição inicial, sendo vedado ao 
magistrado proferir sentença citra, ultra ou extra petita, sob pena de 
vulneração dos arts. 128 e 460 do CPC/73, correspondentes aos 
artigos 141 e 492 do NCPC, que tratam do princípio da congruência ou 
da correlação. Prova pericial atestando a negligência do médico 
que não empregou a melhor técnica para diagnosticar a 
enfermidade do paciente. Aplicação da teoria da perda de uma 
chance. Falhas no atendimento e erros médicos que restaram 
devidamente comprovados. Quantum moral fixado com prudência e 
razoabilidade. Juros desde a citação (dos arts. 405, 406 do CCB, 161, 
§º CTN e 240 do NCPC) e correção monetária desde a sentença 
(Súmulas 97, TJRJ e 362 do STJ). APELO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR O DANO ESTÉTICO 
QUE NÃO CONSTOU DO PEDIDO, COMPUTANDO-SE SOBRE A 
VERBA MORAL JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO E 
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA.95(grifo nosso) 

 

 No caso em comento o paciente recorreu ao hospital para uma consulta 

com o médico réu queixando-se de febre e muitas dores, foi realizado um 

diagnóstico e as dores continuaram, ato contínuo o paciente recorreu novamente 

ao réu, que manteve o mesmo diagnóstico sem nova investigação da causa das 

dores. Após a persistência das dores e piora no quadro de saúde o autor recorreu 

a outro hospital, momento em que foi corretamente diagnóstico em quadro 

avançado de uma determinada doença sendo necessária a submissão a cirurgia 

e internação. 

 Dessa maneira, restou configurada a responsabilidade subjetiva do 

médico posto que não deu o suporte necessário para que o paciente obtivesse 

                                                             
95BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0004088-19.2009.8.19.0210. 

Apelante: MAURICIO ERMAN SZYFF. Apelado: RICK DOUGLAS SILVA DOS SANTOS. 
Relator: DESEMBARGADOR FERDINALDO NASCIMENTO. Rio de Janeiro, Data da 
publicação: 23/05/2019. 
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o diagnóstico correto e, partir da perícia, comprovou-se que se o paciente tivesse 

o diagnóstico identificado em momento inicial suas chances de cura seriam muito 

maiores e o agravamento do seu quadro clínico não teria ocorrido.  

  Pode-se verificar, assim, que é existente o nexo causal entre o erro de 

diagnóstico e a piora no estado de saúde do autor, bem como pode-se verificar 

a chance de cura perdida por ele. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho de conclusão buscou estudar o instituto da 

responsabilidade civil médica e de como a teoria da perda de uma chance se 

aplica a ela. Para isso, a teoria geral da responsabilidade civil foi estudada para 

melhor compreensão das especificidades da relação médico-paciente. 

 No que tange à responsabilidade civil médica, foi necessário estabelecer 

a diferença entre as obrigações de meio e de resultado a fim de concernir a 

respeito da natureza jurídica dos contratos médicos, bem como entender o 

aspecto subjetivo da atividade médica na aferição da culpa como elemento 

essencial nas situações de prestação de serviço. 

Ainda, no presente trabalho de conclusão foram abordadas as 

excludentes de responsabilidade civil médica, ainda, a caracterização do erro 

médico e como deve ser realizada a aferição da culpa.  

Por fim, foi estudada a origem da teoria da perda de uma chance e a 

divergência doutrinária acerca da sua modalidade de dano, se ela se enquadraria 

como dano emergente, lucro cessante ou como uma modalidade autônoma, mas 

principalmente, como a teoria da perda de uma chance é aplicada no sistema 

judiciário brasileiro, mais especificamente, no Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. 

A grande maioria dos casos judiciais analisados correspondem a alguma 

falha na prestação do serviço médico no geral, seja pelo hospital, seja pelo 

médico, no qual culminaram em responsabilização e consequente indenização 

pela perda de chance de melhora no quadro de saúde ou da própria 

sobrevivência do paciente. 

Pode-se concluir, então, a partir da explanação realizada e com as 

análises jurisprudenciais que a teoria da perda de uma chance tem ganhado 

cada vez mais espaço na fundamentação dos magistrados, principalmente 

quando se trata da relação médico-paciente. 

 

 

 

 

 



50 
 

REFERÊNCIAS 

 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil: teoria geral das obrigações 

e responsabilidade civil / Álvaro Villaça Azevedo. – 13. ed. – São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019. 

 

BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 

Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 

21 de abril de 2020. 

 

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078 de 11 de setembro 

de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm> Acesso 

em: 15 de abril de 2020. 

 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0180646-

56.2007.8.19.0001. Apelante: ELAINE BAPTISTA BONATI. Apelado: ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. Relator: Des. Mauro Dickstein. Rio de Janeiro, Data da 

publicação: 17/07/2015. 

 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0038007-

20.2009.8.19.0203. Apelante: HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUÁ 

LTDA. Apelado: CINTHYA FRANCISCATO ALENCAR. Relator: DES. EDSON 

VASCONCELOS. Rio de Janeiro, Data da publicação: 02/06/2015. 

 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0000009-

05.2006.8.19.0209. Apelante: ANTÔNIO AUGUSTO VAZ NETO e PERFIL 

PLASTIC LTDA. Apelado: MARCUS MENNA BARRETO DA SILVEIRA e CARLA 

CAPPELLETTI TAVARES. Relator: DESEMBARGADOR MARIO GUIMARÃES 

NETO. Rio de Janeiro, Data da publicação: 21/01/2015. 

 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0004088-

19.2009.8.19.0210. Apelante: MAURICIO ERMAN SZYFF. Apelado: RICK 



51 
 

DOUGLAS SILVA DOS SANTOS. Relator: DESEMBARGADOR FERDINALDO 

NASCIMENTO. Rio de Janeiro, Data da publicação: 23/05/2019. 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso 

Especial  nᵒ 754859 GO, 2ª Turma, Relator: Ministra Assusete Magalhães. Data 

de Julgamento: 02/06/2016. Data de Publicação: 13/06/2016. Disponível 

em:<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/862206722/agravo-interno-no-

agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-754859-go-2015-0189097-

6?ref=serp> Acesso em 23 de junho de 2020. 

 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São 

Paulo, Editora Atlas, 2012. 

 

CORREIA-LIMA, Fernando Gomes. Erro médico e responsabilidade civil / 

Fernando Gomes Correia-Lima. – Brasília: Conselho Federal de Medicina, 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, 2012. 

 

DE CUPIS, Adriano. Il danno: teoria generale della responsabilità civile, 

2ªed., 2 v, Milano: Guiffrè, 1996. 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro — Teoria Geral das 

Obrigações, v. 2, 16ª, São Paulo, Saraiva, 2002. 

 

GAGLIANO Stolze, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso De Direito 

Civil- Responsabilidade Civil - Vol. 3 - 15ª Ed. 2019 – Saraiva 

 

GIOVANINI, Ana Elisa Pretto Pereira. Iatrogenia e erro médico. Conselho 

Regional de Medicina do Paraná. Disponível em 

<https://www.crmpr.org.br/Iatrogenia-e-erro-medico-13-32046.shtml>. Acesso 

em: 01/08/2020. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: 

responsabilidade civil / Carlos Roberto Gonçalves. – 12. ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2017. 



52 
 

 

KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 9ª edição. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

 

LIMA, Alvino. Culpa e Risco, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 

 

LOPES JUNIOR, Dalmir. Consentimento informado na relação médico-

paciente – Belo Horizonte, Editora D’Plácido, 2018. 

 

PACCHIONI, Giovanni. Diritto Civile Italiano. Parte seconda: Diritto dele 

obbligaziono, v. IV: Delitti e Quase Delitti, Padova: Cedam, 1940. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil, 

12ª ed. Ver, atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

 

ROSÁRIO, Grácia Cristina Moreira do. A Perda da Chance de Cura na 

Responsabilidade Médica. Revista da EMERJ, v. 11, nº 43, 2008, 168-186. 

 

SAVATIER, René. Traité de la responsabilité civile en droit français. Paris: LGDJ, 1939, 

v.2. 

 

SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance./Sérgio Savi. 

– São Paulo: Atlas, 2006. 

 

TEPEDINO, Gustavo, Notas sobre o Nexo de Causalidade, Revista Trimestral 

de Direito Civil, ano 2, v. 6, jun. de 2001. Rio de Janeiro: Padma, p. 3-19. 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: obrigações e responsabilidade civil / 

Sílvio de Salvo Venosa. – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. 

 

WALD, Arnoldo; GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito Civil: responsabilidade 

civil, vol. 7 – 2ª. ed – São Paulo: Saraiva, 2012. 


