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RESUMO 

O presente trabalho busca demonstrar a importância do instituto 

ético do Sigilo Médico na tutela específica do Direito Fundamental da 

intimidade e vida privada do indivíduo, e de quando estas serão mitigadas ou 

prevalecerão, ao serem postas em confronto com outros interesses 

juridicamente relevantes. Para tanto, buscou-se produzir revisões doutrinária e 

jurisprudencial acerca do tema, e a partir daquelas, retirar as conclusões 

correspondentes a cada tópico. Foi possível depreender que o instituto ético 

em destaque, após o advento da segunda metade do século XX, passou a 

integrar à categoria dos Direitos da personalidade, tornando-se mais do que 

garantidor destes – e projetar-se como os próprios. Inferiu-se também que, por 

ser Direito Fundamental do indivíduo, somente o interesse maior da 

coletividade é suscetível de disponibilizá-lo.   

Palavras chave: Sigilo médico, ética médica, direitos da personalidade, 

inviolabilidade da vida privada, interesses da coletividade, interesses do Poder 

Punitivo, ponderação de direitos. 

ABSTRACT 

Herewith work surch to demonstrate the importance of the Medical 

Confidentiality’s institute ethical in the specific protection of the Fundamental 

Righ of the intimacy and individual’s private live, and when these will be 

mitigated or will prevail, from the time they are put into confrontation with other 

interests juridically relevant. For so much, it was looked for to produce 

doctrinaire revisions and jurisprudencial concerning the theme, and starting 

from those, to remove the conclusions corresponding to each topic. It was 

possible to infer that ethical institute in prominence, after the coming of the 

second half of the century XX, was included within the category of the rights of 

the personality, becoming more than covenantor of these – and to project as the 

same ones. It was also inferred that, for being individual’s Fundamental Rights, 

only the larger interest of the collectivity is capable of making available it. 



Keywords: Medical Confidentiality’s, medical ethics, personal rights, inviolability 

of the private life, interests of the collectivity, interests of the Punitive Power, 

weighting of rights. 
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INTRODUÇÃO 

A Medicina é, desde os tempos primórdios, ciência de fundamental 

importância no processo de evolução da humanidade – tanto para o aspecto da 

razão, como da proteção à vida. 

O ser humano, como ser vivo de extrema complexidade e por fazer 

parte de um ecossistema não menos complexo, está sujeito às enfermidades, e 

consequentemente, à dor e ao sofrimento. Dessa maneira, a ciência medica 

nasceu para proteger o homem das mazelas inerentes à sua condição de ser 

vivo, o que demonstra o nível de importância e seriedade a que a mesma está 

atrelada, já que lida profundamente com a vida humana. 

A medicina, dessa maneira, tem o objetivo de prevenir os males e 

procura a melhoria dos padrões de saude e de vida de toda a coletividade. A 

saude não somente como a ausência de enfermidades, já que são impossíveis 

de serem evitadas por completo, mas como um padrão de bem estar físico e 

psíquico do homem.  

Dessa feita, o médico, profissional que exerce o ofício de forma direta, 

possui profunda relação com o paciente, tomando conhecimento dos mais 

inimagináveis problemas – dentre condições físicas e psicológicas de uma 

pessoa – o que o torna verdadeiro confidente sobre sua vida.  

A vida privada do indivíduo, e o respeito a esta, é garantia fundamental 

prevista na Constituição Federal de 1988 e a sua não observância, seja pelo 

profissional ou por qualquer individuo, gera sanções civis e até mesmo penais.  

No caso específico do exercício do oficio médico, este profissional deve 

seguir estritamente as normas do Código de Ética Médica, que possui como 

regra geral o sigilo com relação a qualquer informação que o médico obtenha 

em razão de seu trabalho. O desrespeito a essas normas, em conjunto com o 

que prevê a Carta Magna sobre a intimidade da pessoa, acarretará nas 

sanções cabíveis na esfera da ética profissional, civil e penal.  

Apresenta-se nos últimos anos, crescimento exponencial das 

Faculdades de Medicina por todo o país. De acordo com o Conselho Federal 

de Medicina (CFM),1 entre os anos de 2000 e 2014, o número de faculdades de 

                                                           
1 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CFM. Pela avaliação consequente dos egressos dos 
cursos de Medicina. Disponível em: 
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26004:2016-02-25-13-
51-50&catid=46:artigos&Itemid=18 Acessado em: 01.03.2016. 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26004:2016-02-25-13-51-50&catid=46:artigos&Itemid=18
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26004:2016-02-25-13-51-50&catid=46:artigos&Itemid=18
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medicina no Brasil dobrou. No ano de 2014, o país possuía 216 escolas, 

número superior ao da China e dos Estados Unidos, países com população 

maior do que a brasileira. Ainda de acordo com o Conselho, a cada ano, são 

formados no Brasil mais de 19 mil médicos. Esse aumento se deve, em 

especial, ao surgimento de faculdades particulares, que ao todo representam 

60% do numero de escolas médicas.        

Ainda, os dados publicados em 2015 pelo Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP),2 corroboram para a 

preocupação com a formação de novos médicos, com o nível de conhecimento 

técnico e comprometimento ético com o indivíduo paciente. No exame aplicado 

pelo Conselho no ano de 2015 – agora obrigatório para o exercício da profissão 

– de um total de 2.726 formados que participaram do certame, 46,13% deles 

foram reprovados. 

Dessa feita, é necessário que se tenha olhar mais aguçado sobre a 

formação dos futuros médicos, procurando focar não somente na 

aprendizagem de conteúdo técnico e científico, mas também ensinando aos 

futuros profissionais a terem sensibilidade com o ser humano, para saber lidar 

com suas mazelas, também, emocionais. É a partir da preocupação com o 

psicológico do paciente que o médico poderá ter todos os meios para lidar ou 

solucionar os problemas físicos dos mesmos, já que ser humano é uma 

intrínseca relação entre corpo e mente. Esse conhecimento sobre o corpo e 

mente do homem e a boa relação entre medico e paciente, traz àquele o 

respeito à profissão e ao juramento que fez no momento de sua formatura.      

O respeito à profissão, assim, é a aplicação dos conhecimentos 

científicos e a sensibilidade com o ser humano, respeitando os direitos 

intrínsecos à personalidade e ao indivíduo. Em especial, por tomar 

conhecimento de inúmeros aspectos íntimos da vida de seu paciente, em 

função unicamente da sua profissão e da confiança depositada, o médico deve 

ser mais cauteloso com a intimidade, à honra e à imagem daqueles, já que um 

descuido em relação a esses direitos pode gerar graves danos ao portador 

destes.  

Por este motivo, o sigilo profissional é um aspecto de extrema 

importância na medicina, já que esta ciência lida com a intimidade das 

                                                           
2 São Paulo.Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Exame do CREMESP 
2015. fev 2015. Disponível em     
<https://www.cremesp.org.br/pdfs/resultado_Exame_do_Cremesp_2015.pdf>. Acesso em 
10.02. 2016. 
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pessoas. O não cumprimento, pelo profissional da área, do dever de sigilo, 

desrespeita um direito fundamental porque expõe a intimidade do individuo, 

gerando dever incontestável de reparação aos danos causados. Dessa 

maneira, o instituto da Responsabilidade Civil atua, no caso do sigilo 

profissional, como protetor, do constitucionalmente garantido, direito à 

intimidade, porque estabelece os parâmetros de conduta e do dever de 

reparação em caso de danos causados. 

Por outro lado, a questão que se coloca mais imperiosa é: qual o limite 

do dever de sigilo na profissão; em quais casos o direito à intimidade individual 

terá prevalência sobre o interesse do estado juiz, da coletividade e do 

empregador; e quando estes terão que prevalecer sobre o primeiro.  

Ou seja, o interesse deste trabalho é investigar, em quais momentos o 

médico terá o dever e direito legais de manter o sigilo ou de quebrá-lo; de como 

o atuar do profissional se direciona no sentido de respeitar o direito à 

intimidade da pessoa e de como este poderá ser posto em segundo plano, 

quando confrontado com interesses distintos. E, por fim, como o Direito, mais 

precisamente o instituto da Responsabilidade Civil, atua para ponderar os 

possíveis conflitos de interesses entre a atuação do médico, do 

Estado/sociedade e o direito de o indivíduo ter sua intimidade, honra e imagem 

preservadas.   
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1 ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

1.1 Obrigação e Responsabilidade 

O negócio jurídico e o ato jurídico geram o chamado dever jurídico 

originário e sucessivo. O não cumprimento do dever jurídico originário promove 

o surgimento do dever jurídico sucessivo, também chamado de secundário. 

A partir da noção da existência do dever jurídico originário e sucessivo 

é que se entende o surgimento do instituto da obrigação e da responsabilidade. 

Ambas possuem como pressuposto o cumprimento de um dever, no entanto, o 

primeiro o cumprimento de um dever jurídico primário nascido da vontade 

humana – negócio e ato jurídico –, já o segundo nasce do descumprimento do 

dever jurídico originário, o que gera uma obrigação secundária de reparar o 

não cumprimento de uma obrigação inicial. De maneira simplificada, a 

responsabilidade civil é derivada de uma obrigação preexistente que não foi 

cumprida. 

A distinção entre obrigação e responsabilidade é muito bem colocada 

segundo Alois Brinz (apud CAVALIERI FILHO. 2012, p. 28): 

 
 
[...] débito (Shuld), consistente na obrigação de realizar prestação e 
dependente de ação ou omissão do devedor; [...] responsabilidade 
(Haftung), na qual se faculta ao credor atacar e executar o patrimônio 
do devedor a fim de obter a correspondente indenização pelos 
prejuízos causados em virtude do descumprimento da obrigação 
originária. 

 
 
O Código Civil de 2002 em seu artigo 389 também traz essa distinção, 

mas não tão clara, entre obrigação e responsabilidade, na medida em que 

afirma que o não cumprimento de uma obrigação, gera no devedor o dever de 

responder por perdas e danos – responsabilidade – que nada mais é do que 

uma indenização em razão dos prejuízos causados pelo não cumprimento da 

obrigação primária.  

Fica claro então que, a responsabilidade pode ser da mesma natureza 

que o dever jurídico originário, acrescida de outros fatores ou a 

responsabilidade poderá ter natureza jurídica diversa daquela do dever jurídico 

originário.3 A título de exemplo, um credor de quantia em dinheiro e não viu o 

pagamento da dívida em data pré estipulada, poderá exigir do devedor o 

pagamento do valor da obrigação principal acrescidos de juros, correções 

                                                           
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10 ed. São Paulo: Ed. Atlas, 
2012, p 31. 
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monetárias e clausula penal prevista – estes últimos com característica 

indenizatória. Dessa maneira, a responsabilidade possui a mesma natureza de 

obrigação originária, qual seja, de dar coisa certa. No entanto, caso um artista 

se recuse a fazer uma escultura a ele encomendada, o credor terá direito de 

exigir somente o ressarcimento dos prejuízos advindos do inadimplemento. 

Portanto, a responsabilidade possui natureza diversa – dever de indenizar – da 

obrigação principal – obrigação de fazer. Isto porque, como mesmo prevê o 

artigo 247 do Código Civil/2002, caso a natureza da obrigação seja de fazer e a 

execução seja personalíssima, caso sobrevenha inexecução da obrigação 

principal por parte do devedor, sua responsabilidade será de somente indenizar 

os prejuízos decorrentes. 

Nas obrigações de fazer e não fazer emerge a figura do astreinte como 

medida de apoio ao cumprimento da obrigação sucessória. O ordenamento 

jurídico prevê o instituto no Código de Processo Civil (CPC) e também no 

Código de Defesa do Consumidor. O artigo 461 do CPC disciplina a conduta do 

juiz perante ação que tenha como objeto o cumprimento da obrigação de fazer 

ou não fazer, que poderá ser a concessão da tutela especifica da obrigação e, 

como decisão de procedência final do mérito, determinar providencias que 

assegurem o resultado equivalente ao da obrigação. O parágrafo 4º do 

respectivo artigo traz expressamente a figura do astreinte, na medida em que 

impõe multa diária ao réu – no caso de decisão liminar ou sentença favorável 

ao credor – para a satisfação da obrigação imposta em decisão. 

De acordo com Maria Helena Diniz 4multa fixada por tempo de atraso 

tem por escopo compelir o devedor a cumprir, em tempo razoável, o que 

determinado na sentença ou decisão interlocutória. 

1.2 Da obrigação da indenizar 

 É pacífico o entendimento doutrinário de que, como já dito, para que 

haja responsabilidade, e, portanto, obrigação de indenizar, deve haver uma 

obrigação originária a que o agente esteja atrelado, mesmo que de forma 

indireta, como obrigação de fazer, não fazer, dar coisa certa, dar coisa incerta, 

obrigação de não lesar, obrigação especial de cuidado, dentre outras. O não 

cumprimento destas obrigações principais fará surgir, o que Cavalieri Filho 

chama, de causas jurídicas geradoras do dever de indenizar. 

                                                           
4 DINIZ. Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. v. 2. 21ª. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2005. p. 108. 
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Em termos específicos, as principais causas geradoras do dever de 

indenizar são segundo Cavalieri Filho (2012, p.31): 

 
 
a) ato ilícito (stricto sensu), isto é, lesão antijurídica e culposa dos 
comandos que devem ser observados por todos; b) ilícito contratual 
(inadimplemento), consistente no descumprimento de obrigação 
assumida pela vontade das partes; c) violação de deveres especiais 
de segurança, incolumidade ou garantia impostos pela lei àqueles 
que exercem atividades de risco ou utilizam coisas perigosas; d) 
obrigação contratualmente assumida de reparar o dano, como nos 
contratos de seguro e de fiança (garantia); e) violação de deveres 
especiais impostos pela lei àquele que se encontra numa 
determinada relação jurídica com outra pessoa (casos de 
responsabilidade indireta), como os pais em relação aos filhos nato 
que, embora lícito, enseja a obrigação de indenizar nos termos 
estabelecidos na própria lei (ato praticado em estado de  
necessidade). 

 
 
Dessa forma, os atos lícitos, fatos sociais que repercutem no mundo 

jurídico, e que são divididos em atos jurídicos e negócio jurídico são os 

elementos que geram obrigações primárias. Os atos ilícitos, no entanto, são 

aqueles fatos sociais geradores da responsabilidade civil – ou seja, obrigação 

sucessiva – tema de maior relevância para o presente trabalho. 

Segundo entendimento da doutrina clássica, como a de Caio Mário5, o 

conceito de ato ilícito é composto por uma conduta antijurídica que gera 

resultado danoso, ou seja, violação de uma obrigação preexistente. No entanto, 

acreditam que o elemento da culpa é indissociável do conceito de ato ilícito.  

A associação do elemento culpa ao conceito de ato ilícito dificultaria a 

identificação do fato gerador da responsabilidade civil objetiva, que possui 

como essência a inexistência da culpa. A responsabilidade objetiva não 

nasceria de um ato ilícito, já que não fora caracterizada a culpa na conduta do 

agente. 

Para resolver a celeuma, a doutrina mais recente, de Cavalieri Filho e 

Flávio Tartuce, estabeleceu o chamado “duplo aspecto da ilicitude” 6 7A ilicitude 

em seu aspecto objetivo teria como característica o fato ou a conduta em si 

mesma em desconformidade com o Direito e a ordem jurídica, não levando em 

consideração a vontade livre e consciente do agente – portanto a culpa, o 

elemento subjetivo da conduta. Dessa maneira, a conduta contrária ao valor 

que a norma deseja atingir é a ilicitude objetiva. A ilicitude só alcança seu 

                                                           
5 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil. 26 ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Forense. 2013, p. 398. 
6 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit. 2012. 
7 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Ed. Método, 2011, p 395. 
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aspecto subjetivo quando a conduta contrária ao valor da norma se dá por uma 

ação livre e consciente do agente, ou seja, por sua vontade. 

É certo que o ato ilícito pode ser penal, civil ou administrativo, mas o 

que interessa à análise contextual do trabalho é o ilícito civil. No entanto é 

importante saber que há condutas que causam, ao mesmo tempo, danos à 

sociedade (ilícito penal) e danos ao particular (ilícito civil). É o dano ao 

particular, portanto, que merecerá detalhamento. 

Em todo caso, é o ato ilícito em sentido amplo – aquele que leva em 

consideração somente uma conduta ou fato contrário ao Direito, sem análise 

da vontade do agente – e em sentido estrito – a ilicitude do fato considerando o 

fator subjetivo da conduta – que geram a obrigação de indenizar. 

De maneira simplificada, o entendimento unânime da mais importante 

doutrina, como Maria Helena Diniz8, Silvio Venosa9, Cavalieri Filho10 e Flávio 

Tartuce11 é de que há quatro elementos que pressupõe o dever de indenizar e, 

portanto, a responsabilidade civil: conduta humana; culpa genérica ou latu 

senso (dolo e culpa strictu senso); nexo de causalidade; dano, estando-se 

diante de um ato ilícito. 

Quando se fala em conduta violadora do direito de outrem, esta 

violação do direito está relacionada a qualquer direito subjetivo – divididos em 

direitos relativos, mais relacionados à responsabilidade contratual e direitos 

absolutos, aqueles reais e relacionados à personalidade, como direito à vida, 

saude, liberdade, honra, intimidade, imagem e nome.        

 1.3 A Culpa 

O elemento subjetivo da conduta humana – a culpa – é um dos 

pressupostos geradores da responsabilidade civil, mais precisamente da 

subjetiva. 

A culpa em sentido amplo, como voluntariedade da ação, está dividida 

em dolo e culpa em sentido estrito. O dolo, de acordo com a doutrina 

majoritária, caracteriza-se por ser a violação intencional de um dever jurídico, 

com o objetivo de causar dano a outrem. Dessa forma, o ato ilícito doloso 

caracteriza-se por ter a conduta do agente e o resultado do dano, intencionais. 

O artigo 186 do Código Civil de 2002 traz elemento dolo ao utilizar o termo 

                                                           
8 DINIZ. Maria Helena. Op cit. 2005. 
9 VENOSA.Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. v. 4. 12. ed. São Paulo: Ed. 
Atlas, 2012. p. 20. 
10 CAVALIERI FILHO. Op. cit. 2012. 
11 TARTUCE, Flávio. Op. cit. 2011. 
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“ação ou omissão voluntária”. Já na culpa em sentido estrito, a conduta do 

agente é voluntária, portanto ele quer tal conduta, mas não tem por objetivo a 

consequencia da violação do dever jurídico. Ocorre então que há vontade 

somente na ação e na omissão. 

De acordo com Sergio Cavalieri Filho, é equivocada a tentativa de 

classificação do elemento culpa isoladamente. Melhor se faz a análise da 

conduta culposa, pois é a ação ou omissão humana carregada de subjetividade 

que interessa para o Direito, e não somente a intenção propriamente dita12. 

Compartilhando do entendimento de Cavalieri Filho, Flávio Tartuce 

destaca três elementos que caracterizam a culpa (2015, p.385): “a) a conduta 

voluntária com resultado involuntário; b) a previsão ou previsibilidade; e c) a 

falta de cuidado, cautela, diligência e atenção.”  

O Código Civil de 2002 mantém a antiga relação feita entre a conduta 

do agente e os elementos da negligência, imprudência e imperícia, para que 

aquela seja vista como culposa.  

Os elementos da negligência, imprudência e imperícia estão, 

diferentemente da classificação presente no artigo 18 do Código Penal, 

relacionados ao modelo de culpa em sentido amplo, assim incluindo o dolo e a 

culpa strictu senso, já que, como bem coloca os ensinamento de Tartuce, para 

o Direito Civil não importa diferenciar a conduta se dolosa ou culposa, já que o 

tratamento jurídico dado inicialmente a ela será o mesmo: terá como 

consequencia o dever de reparação do dano ou indenização dos prejuízos13. É 

o entendimento que compartilha doutrina nacional majoritária.  

Cavalieri Filho ainda, citando Caio Mario, conclui afirmando que pelo 

motivo de o Direito Civil tencionar apenas reparar os danos sofridos pelo 

lesado e não punir a conduta do agente, como no Direito Penal, não interessa 

para aquele ordenamento jurídico graduar o nível da culpa – o que a 

responsabilidade penal faria, inicialmente, diferenciando dolo da culpa strictu 

senso. 

1.4 O Dano 

É unânime o entendimento de que, para que haja dever de indenizar, é 

necessário a comprovação do dano patrimonial ou extrapatrimonial suportado 

por alguém, além da prova da culpa em sentido amplo na conduta. Ainda, a 

regra geral é a de que não há responsabilidade civil sem dano, cabendo o ônus 

                                                           
12 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit. 2012, p 25. 
13 TARTUCE, Flávio. Op cit. 2011, p.385. 
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da prova ao autor da demanda, de acordo com o artigo 333, I do Código de 

Processo Civil. 14. 

Flavio Tartuce15 aponta o que acredita ser atual classificação e divisão 

do conceito de dano. De acordo com seu entendimento, os danos são 

modernamente classificados em (2011, p. 425):  

 
 
Danos clássicos ou tradicionais – danos morais e danos materiais. 
Danos novos ou contemporâneos - danos estéticos, danos morais 
coletivos, danos sociais e danos por perda de uma chance. 

 
 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 37 prevendo a 

possibilidade de cumulação, em um mesmo pedido, de reparação por danos 

morais e materiais. Seguindo a tendência do surgimento de novos danos e a 

nova conduta jurisprudencial, diante das novas relações e conflitos que se 

estabalecem, o STJ editou a Súmula 387 no ano de 2009, na qual prevê a 

possibilidade também da cumulação em um mesmo pedido, de danos estéticos 

com danos morais.  

Os danos patrimoniais ou materiais, de acordo com o artigo 40216 do 

Código Civil de 2002 são divididos em: 

 
 
- Danos emergentes ou danos positivos – o que efetivamente se 
perdeu. Como exemplo típico, pode ser citado o estrago do 
automóvel, no caso de um acidente de transito. Como outro exemplo, 
a regra do art. 948, I do CC, para os casos de homicídio, devendo os 
familiares da vítima ser reembolsados pelo pagamento das despesas 
com o tratamento do morto, ou funeral e i kuto da família.  
- Lucros cessantes ou danos negativos – o que razoavelmente se 
deixou de lucrar. No caso de acidente de transito, poderá pleitear 
lucros cessantes o taxista, que deixou de receber valores com tal 
evento, fazendo-se o cálculo dos lucros cessantes de acordo com a 
tabela fornecida pelo sindicato de classe e o tempo de 
impossibilidade de trabalho (TJSP, Apelação Cível 1.001.485-0/2, 
São Paulo, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Artur Marques, 
28.08.2006). Como outro exemplo de lucros cessantes, cite-se, no 
caso de homicídio, a prestação dos alimentos indenizatórios, 
ressarcitórios ou indenitários, devidos à família do falecido, 

mencionada no art. 948, II do CC. 17 

 
 

Com relação aos danos morais, o entendimento que prevalece na 

doutrina brasileira é de que são aqueles que provocam lesão aos direitos da 

                                                           
14 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei n. 5.869 de 11-01-1973. Publicada no Diário oficial da 
União, de 17-01-1973. In: Vade mecum. 20 ed. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 399.  
15 TARTUCE, Flávio. Op cit. 2011, p.425 
16 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406 de 10-01-2002. Publicada no Diário oficial da União, de 
11-01-2002. In: Vade mecum. 20 ed. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 155. 
17 TARTUCE, Flávio. Op cit. 2011, p.425-426 
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personalidade. Dessa maneira, não há que se falar em estipulação de um valor 

para a reparação da dor e do sofrimento, mas sim um meio para atenuar as 

conseqüências do prejuízo imaterial provocado, o que traz os conceitos para o 

dano de lenitivo, derivativo e sucedâneo.  

Importante destacar que a natureza jurídica do dano moral não é 

questão pacifica na doutrina, havendo, segundo Tartuce (2011, p. 431-432)18 

três correntes majoritárias, com prevalência da 3ª corrente na jurisprudência 

nacional:  

 
 
1ª Corrente: A indenização por danos morais tem mero intuito 
reparatório ou compensatório, sem qualquer caráter disciplinador ou 
pedagógico. Essa tese encontra-se superada na jurisprudência, pois 
a indenização deve ser encarada como mais do que uma mera 
reparação. 
2ª Corrente: A indenização tem caráter punitivo ou disciplinador, tese 
adotada nos Estados Unidos da América, com conceito de punitives 
demages. Essa corrente não vinha sendo aceita pela nossa 
jurisprudência, que identificava perigos na sua aplicação. Entretanto, 
nos últimos tempos, tem crescido o número de adeptos a essa teoria. 
3ª Corrente: A indenização por dano moral está revestida de um 
carater principal reparatório e de um caráter pedagógico ou 
disciplinador acessório, visando a coibir novas condutas. Mas esse 
caráter acessório somente existirá se estiver acompanhado do 
principal. Essa tese ainda tem prevalecido na jurisprudência nacional. 

 
 

Outra questão controvertida na doutrina nacional é a do direito aos 

danos morais relativos às pessoas jurídicas. 

A III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF) em 

seu Enunciado 189 disciplina a possibilidade de haver danos morais à pessoa 

jurídica. No entanto, de maneira controvertida, o CJF na IV Jornada de Direito 

Civil no Enunciado 286, faz referencia ao artigo 52 do Código Civil/2002, 

afirmando que "os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais 

à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas 

jurídicas titulares de tais direitos". Dessa maneira corrobora com entendimento 

de parte da doutrina que os danos morais não cabem as pessoas jurídicas, já 

que não seriam titulares dos direitos da personalidade. Esta é a posição da 

jurisprudência atual.  

Por outro lado, parte da doutrina como Cavalieri Filho 19e Tartuce 20não 

corroboram de tal entendimento, já que acreditam ser, as pessoas jurídicas, 

                                                           
18 TARTUCE, Flávio. Op cit. 2011, p.432 
19 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op cit. 2012, p.108 
20 TARTUCE, Flávio. Op cit. 2011, p.431 
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portadoras de deireitos da personalidade como o direito ao nome, à imagem e 

à honra objetiva.      

Miguel Kfouri 21e Tartuce22 fazem referencia à tese de doutorado de 

Tereza Ancona Lopez sobre o dano estético, na qual de maneira acertada e 

clara afirma que o dano estético é a lesão à beleza física, à harmonia das 

formas externas de alguém. Em seguida consigna o caráter de permanência e 

constante aparência da lesão seria indispensável à caracterização do dano 

estético, caso contrario não se poderia falar em dano estético propriamente 

dito, mas em atentado reparável física ou lesão estética passageira, que se 

resolve em perdas e dano habituais.  

1.4.1 O dano médico 

Já caracterizado a dano, como conseqüência indispensável da conduta 

culposa do agente, para que haja formada a responsabilidade civil, há que se 

destacar a origem da responsabilidade médica. Miguel Kfouri, em sua melhor 

análise sobre o elemento do dano, conceitua que para que haja 

responsabilidade civil médica, além dos elementos da conduta culposa e nexo 

causal, deve existir um dano ao paciente de qualquer tipo ou espécie: lesão a 

um direito (à vida, à integridade física, à saude), lesão de um interesse 

legítimo, danos patrimoniais e danos morais.  

Os danos médicos podem ser físicos (corporais), morais e patrimoniais. 

Em razão de a atividade médica ser exercida sobre o corpo humano, os danos 

físicos possuem maior relevância para a responsabilização do ato médico, 

dada a natureza da atividade.  

Os danos materiais em geral surgem como conseqüência do dano 

físico, como os lucros cessantes, despesas medico hospitalares, 

medicamentos, viagens, necessidade de enfermeiros, dentre outros. Ainda, 

sobrevindo morte como consequencia do dano físico, gerará dano de natureza 

patrimonial, pela privação dos beneficiários da renda auferida pelo falecido.  

Com relação aos danos morais, estão incluídos os danos de natureza 

estética, a dor sofrida, o profundo desconforto e mal estar causados aos 

direitos da personalidade, vinculados à esfera da vida privada do indivído – 

como as relações sexuais e trabalho. 

                                                           
21 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 6 ed. São Paulo: Ed. RT.  2007, 
p.104-105. 
22 TARTUCE, Flávio. Op cit. 2011, p.435 
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O Código Civil de 2002, em seu artigo 186, consagrou a possibilidade 

de reparação do dano, ainda que unicamente moral. De acordo com 

Dalmartello (apud Kfouri Neto, 2007, p. 106)23, o dano moral é caracterizado 

como:  

 
 
[...] o dano decorrente da privação ou diminuição daqueles bens que 
tem um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a 
honra e os demais sagrados afetos (...) dano que afeta a parte efetiva 
do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc); e dano moral que 
provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante 
etc), e dano moral puro (dor, tristeza e etc).  

 
 

1.5 O nexo de causalidade 

Juridicamente a causa existe quando uma dada coisa ocorre depois da 

outra, de maneira que, sem a primeira, a segunda não ocorreria. Dessa 

maneira, a causa é a situação anterior indispensável para a ocorrência da 

situação posterior, sem a qual esta não ocorreria.  

O termo nexo de causalidade é como uma espécie de ponte que liga a 

conduta comissiva ou omitiva do agente a um dano e sua vítima. Dessa forma, 

a relação de causalidade é um dos pressupostos essenciais para a 

caracterização da responsabilidade civil, e sem ela, não há que se falar em 

dever jurídico de indenizar. Dessa maneira é ônus da vitima demonstrar o liame 

causal entre a conduta e o dano por ela sofrido, para que haja 

responsabilização do agente apontado e consequente indenização. 

A dificuldade que se coloca é quando o resultado não é conseqüência 

de uma única causa claramente evidenciável, onde haverá dificuldade do 

julgador em estabelecer o nexo causal de forma precisa. Dessa maneira cabe 

no Direito Civil as teorias penais que explicam e evidenciam o elemento da 

causalidade. De acordo com Kfourri Neto (2007, p. 108) 24: 

  
 
Segundo a “teoria da equivalência das condições causais”, causa 
será toda condição que haja atribuído para o resultado, em sua 
configuração concreta; na “teoria da causalidade adequada”, causa 
será aquela condição da qual normalmente se deriva o resultado 
danoso – e a “teoria da causa próxima” considera causa o fator que 
tenha condicionado, mais proximamente no tempo, o resultado –, de 
modo que o mais próximo exclui o mais remoto. 

 
 

                                                           
23 KFOURI NETO, Miguel. Op cit. 2007, p.106. 
24 KFOURI NETO, Miguel. Op cit. 2007, p.108. 
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A ocorrência de caso fortuito e culpa da vítima afetam o nexo causal. 

Aquele deve estar intimamente relacionado ao dano, caso contrário, será 

apenas elemento atenuante da responsabilidade. Já com relação à 

concorrência de culpa da vítima, esta excluirá a relação causal se for decisiva 

para a produção do dano; por outro lado, se a culpa da vitima unicamente 

contribuiu para o resultado, somente atenuará o nexo de causalidade em 

beneficio do agente do dano.     

Na esfera da Responsabilidade Civil do Médico é também necessário, 

mas não menos complexo, estabelecer se dano é de fato consequencia da 

conduta culposa do profissional, sem o qual não poderá caracterizar a 

responsabilidade sobre a reparação do evento. O nexo de causalidade é, 

portanto, elemento que não encontra exceção de exclusão de sua necessidade 

com o intuito de determinar a responsabilidade civil. Ao contrário da culpa, que 

como será adiante detalhado, poderá não ser elemento essencial na 

caracterização da responsabilidade civil. 

1.6 A natureza jurídica da Responsabilidade Civil do Médico 

O ordenamento jurídico brasileiro através do Código Civil de 2002 

manteve a regra da teoria subjetiva para caracterizar a responsabilidade por 

efeitos danosos. No entanto, a lei estabelece alguns casos em que a 

responsabilidade do agente independerá de culpa. De acordo com o artigo 927, 

parágrafo único, assim estabelece:  

 
 
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. 

 
 

Estes casos de responsabilização, em que não há aferição da culpa do 

agente, caracterizam a teoria objetiva da responsabilidade civil, no qual o autor 

deverá indenizar somente pela percepção da causalidade entre sua conduta e 

o evento danoso. 

No direito brasileiro, ainda permanece a regra da responsabilidade do 

profissional médico atrelado a culpa provada em sua conduta. O próprio Código 

de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.708/1990) estabelece em seu artigo 14º, 

§4º que a responsabilidade dos profissionais liberais por evento danoso, assim 

incluindo os médicos, será caracterizada mediante apuração da culpa. 
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Dessa maneira, a Responsabilidade Civil do médico enquadra-se – 

como regra geral – na teoria subjetiva, devendo a vítima comprovar a 

existência da culpa na conduta do profissional, culpa esta que terá que ser 

causa para o dano provocado.  

Há que se destacar que, para caracterizar a culpa médica, também é 

importante salientar a chamadas obrigações de meio e de resultado. Naquelas, 

o médico não possui o dever de curar o paciente, dada as peculiaridades dos 

casos de saude e às limitações da medicina. Neste caso, o profissional possui 

o deve de agir com a máxima cautela e atenção aos conhecimentos técnicos e 

científicos existentes mais atualizados, com o intuito de devolver o paciente o 

bem estar que procura. Por outro lado, a obrigação de resultado o médico se 

obriga a alcançar determinado fim sem o qual não terá cumprido sua 

obrigação. Dessa maneira, a finalidade da obrigação de resultados é o próprio 

resultado dessa atividade. 

Dessa feita, em algumas especialidades médicas há que se destacar 

que o profissional possui obrigação de resultado, como caso da Radiologia, 

anatomopatologia e cirurgia estética embelezadora – não aquela reparadora. 

Nestes casos, inverte-se o ônus da prova da culpa em favor da vítima, no 

entanto, permanecendo importante a caracterização daquela para a atribuição 

da responsabilidade. 

Em oposição a regra do direito brasileiro, em que possui como 

elemento de referencia a analise da culpa individual do médico a fim de 

caracterizar a responsabilidade, no direito comparado, há as teorias em que se 

procuram facilitar o ofendido na prova da culpa médica, tendo como objetivo 

vê-lo ressarcido, o que por isso, os tribunais admitem a ampliação do sentido 

de nexo de causalidade e atribuindo ênfase ao resultado lesivo. É dessa forma 

que no direito Frances vem se adotando o instituto da Perte d’uma chance, 

admitindo os tribunais que a culpa do médico comprometeu as chances de vida 

e integridade do paciente, não importando o convencimento completo do juiz 

de que a culpa causou o dano, sendo a duvida suficiente para atribuir a 

responsabilidade. Os tribunais podem admitir a causalidade entre a culpa e o 

dano, já que a culpa poderá ser pura e simplesmente não ter dado todas as 

oportunidades ao doente. É uma presunção de culpa. 

No direito norte americano aplica-se a teoria da Res ipsa loquitur, no 

qual a ocorrência de um fato danoso já presume a negligencia – portanto a 

culpa – do médico e a favor do paciente. É como se o fato em si já 
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caracterizasse a prova de culpa do médico, já que não teria ocorrido senão 

concorresse o profissional com a culpa.  

É dessa maneira, que no Direito Brasileiro, a regra é a da 

Responsabilidade Civil subjetiva do profissional médico, devendo sempre a 

culpa na conduta ser comprovada e analisada para que haja responsabilização 

pelo evento e a obrigação de indenizar.  

Por outro lado, há exceções a regra da subjetividade da 

responsabilidade, quando se trata da relação paciente e empresas de saude, 

como hospitais, clínicas e planos de saude, em que, pela teoria do risco 

proveito, é justo que aquele que obtém o proveito de uma atividade 

empresarial, venha a se onerar com a obrigação de indenização 

independentemente de concorrência de culpa. Este, portanto, se enquadra na 

previsão do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor, fazendo 

equiparação dos estabelecimentos hospitalares aos prestadores de serviço. No 

entanto, vale ressaltar que as empresas de saude somente serão 

objetivamente responsabilizadas se o evento danoso ocorrer de defeito do 

serviço, ou seja, mesmo que haja insucesso no procedimento cirúrgico 

realizado no hospital, deverá ser apontado defeito no serviço, a conduta deverá 

ser defeituosa, para que haja caracterizada a responsabilidade do hospital. 

Essa responsabilidade do fornecedor do serviço, embora objetiva, não está 

fundada no risco integral. 

1.7 Da exclusão da responsabilidade civil do médico 

Como já mencionado, a atividade médica individual se enquadra na 

teoria subjetiva da responsabilidade. No entanto, aquela relacionada às 

empresas de saude – como hospitais e clínicas – está equiparada à 

responsabilidade de fornecedor de serviços, disciplinadas no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Estes, portanto, terão responsabilidade, 

independentemente de aferição de culpa, por serviços defeituosos prestados.  

Já que os hospitais são considerados fornecedores de serviços, a eles 

caberão os mesmos casos de exclusão da responsabilidade previstos no artigo 

14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, 25quais sejam: “I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro.” 

                                                           
25 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. (Lei n. 8.078 de 11.09.1990) In:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>.Publicado no Diário oficial da União, de 
12-09- 1990 e retificado em 10-01-2007. Artigo 14. Acessado em 24.03.2016. 
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Dessa forma, demonstrado o fornecedor de serviço de saude, no caso 

o hospital que, mesmo ocorrido o efeito danoso ao paciente, não se estabelece 

relação de causa e efeito entre a prestação do serviço e o dano, já que não há 

defeito naquele, haverá a consequente exclusão da responsabilidade da 

empresa hospitalar.       
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2 A RELAÇÃO MÉDICO PACIENTE 

De maneira geral, o indivíduo procura os serviços médicos em 

decorrência de algum sintoma que lhe cause mal estar físico e psicológico. 

Estes sintomas podem estar relacionados a alguma doença ou não. Dessa 

forma, o ser humano deseja afastar o sofrimento, o medo e as incertezas que a 

doença e os sintomas trazem e por isso, de maneira incontestável, sempre 

possui como objetivo a cura para aqueles 

Quando a visita ao médico resulta em um bom diagnóstico, com 

perspectiva de terapêutica segura para o alcance da cura, geralmente a 

satisfação inicial com o profissional é alcançada e, dependendo dos resultados, 

a relação será de confiança e respeito para com o médico e seus 

procedimentos técnicos.  

Por outro lado, não é o que se observa, em muitos casos, quando o 

paciente obtém um diagnostico ruim ou quando os meios de tratamento não 

são satisfatórios para a obtenção da cura e ainda, quando não há um bom 

prognostico com relação ao seu problema ou condição. São nesses casos em 

que a relação estabelecida inicialmente entre ambos os envolvidos pode tornar-

se conflituosa, já que o ser humano não aceita o sofrimento e as limitações que 

uma doença podem lhe causar. 

É no contexto da condição do paciente no momento do primeiro 

contato com o médico, que este deverá ter o controle dos meios para criar 

empatia e adquirir a confiança necessária para um bom relacionamento. 

De acordo com o acertado entendimento de Irany Novah Moraes 

(2002), o profissional conseguirá alcançar essa relação de empatia e confiança 

com o paciente tendo, em primeiro lugar, estabilidade emocional, para que 

possa lidar com os possíveis abalos emocionais de seu paciente e ainda, é 

plenamente recomendável que o médico não se envolva emocionalmente para 

evitar conflitos. Ainda no mesmo raciocínio, o médico não pode frustrar as 

esperanças de seu paciente, já que isso quebraria o elo de confiança 

estabelecido. Por isso, afirma Moraes (2002, p.402)26: 

 
 
Este não poderá frustrar nunca as esperanças que o paciente 
deposita nele. Nesse ponto está a chave do êxito. O médico não pode 
criar expectativa maior do que aquela que o doente pode ter. Ele 
deve transmitir esperança sem criar ilusão. 

 

                                                           
26 MORAES, Irany Novah, Erro Médico e a Justiça. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 402. 
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Dessa feita, a confiança é a base primordial para o estabelecimento de 

um bom relacionamento entre o médico e o paciente e para o alcance de 

maiores êxitos no tratamento. Isso ocorre porque o mesmo se sentirá a 

vontade para relatar todos os problemas sentidos, o que contribuirá para um 

acertado diagnóstico e escolha de terapia mais adequada; o paciente terá no 

médico um conselheiro infalível, o que o fará seguir mais corretamente todas 

as recomendações propostas pelo profissional, contribuindo também para 

melhores resultados terapêuticos.  

Por fim, o respeito mútuo também deve permear o relacionamento 

entre ambos, já que a dignidade é aspecto fundamental para a qualidade de 

vida do homem. Além disso, salienta Gustavo López-Muñoz y Larra (apud 

Moraes) que o paciente deve ter a consciência de que não há subordinação em 

relação ao médico.27 Esta cumpre seu dever profissional de atendimento à 

saude, mediante contraprestação, o que desconstrói qualquer relação superior-

inferior que possa surgir, caso o paciente não tenha conhecimento e 

consciência de seus direitos e obrigações.      

2.1 Direitos e deveres do paciente     

De acordo com a mais respeitada doutrina, há dois aspectos que 

precisam ser analisados em separados na prestação de serviços médicos. O 

primeiro deles é a prestação de serviço direta e pessoalmente pelo médico 

como profissional liberal; o outro é a prestação de serviços médicos de maneira 

empresarial, tais como hospitais, clínicas de saude, laboratórios médicos, 

bancos de sangue, dentre outros. Tal distinção será importante para determinar 

o tipo de responsabilidade civil que será aplicada às duas relações médicas.  

A prestação de serviços médicos de forma pessoal, ou seja, o médico 

como profissional liberal, estabelece um contrato com seu cliente – o paciente 

– e dessa forma, terá obrigação de meio com este. Dessa maneira, no contrato 

formado, o medico não possui obrigação de garantir resultados ao paciente, ou 

seja, de curá-lo ou salvá-lo. Mas sim, possui obrigação contratual de 

proporcionar ao paciente os cuidados e a aplicação de todas as técnicas que a 

evolução da ciência permitir, sempre preocupado com a ética e o bem estar do 

paciente. Portanto, o médico possui obrigação de meio e por isso, caso não se 

alcance o efeito almejado não há que se falar em inadimplemento contratual. 

                                                           
27  MORAES, Irany Novah. Op. cit. 2003. p. 374. 
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Posteriormente, no presente trabalho, será discorrido maiores detalhes sobre o 

aspecto da responsabilidade civil contratual e da natureza deste contrato.  

A Lei 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor, em um 

raciocínio lógico para a questão, estabelece que os profissionais liberais, assim 

incluindo os médicos, terão que ter sua responsabilidade civil apurada 

mediante a culpa provada. Dessa forma, diante de uma demanda sobre dano, 

o paciente terá que comprovar que o atuar do medico se deu de forma culposa, 

já que o mesmo não possui obrigação de resultado sobre a avença. 

Por se tratar de uma relação contratual, a assistência médica é regida, 

também, pelas determinações do Código de Defesa do Consumidor, o que 

caracteriza a relação de consumo da mesma.  

Dessa maneira, por ser considerado consumidor, o paciente possui 

inicialmente, todos os direitos garantidos pela referida lei, o que inclui a 

proteção da saude, da vida e segurança contra os riscos gerados pelo 

fornecimento de produtos ou serviços considerados nocivos ou perigosos; 

educação e informações sobre o consumo adequado e seus direitos; igualdade 

de contratações; proteção contra a publicidade enganosa, contra cláusulas e 

práticas comerciais abusivas; proteção e reparação a danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos; a facilitação da defesa de seus direitos, 

dentre outros.  

Apesar de a lei consumerista adotar como padrão, a obrigação de 

reparação aos danos causados aos consumidores, independentemente de 

culpa dos fornecedores de produtos e serviços, o § 4º do artigo 12 traz a 

exceção, como já mencionado, com relação aos serviços fornecidos por 

profissionais liberais, que somente terá a obrigação pessoal de ressarcir o dano 

causado se comprovado, pelo consumidor, sua culpa. Diferentemente é o que 

ocorre na assistência médica empresarial, no qual a empresa não possui 

contrato pessoal com o paciente, e portanto, seguirá a regra imposta no artigo 

14 do CDC, que admite a responsabilidade à reparação dos danos causados 

sem verificação de culpa. Dessa forma, o estabelecimento empresarial de 

saude terá responsabilidade objetiva quanto à atividade do profissional médico 

empregado, de maneira que dispensa a demonstração de culpa da empresa 

com relação aos atos lesivos provocados pela culpa do medico, tendo assim, a 

empresa que reparar os danos ao paciente, caso verificada culpa do 

profissional que atende nos quadros do estabelecimento.  
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Além dos direitos gerais consagrados ao paciente, em posição de 

consumidor, há aqueles direitos específicos ligados diretamente à sua relação 

com o serviço médico prestado. 

De maneira primordial, o paciente possui o direito de receber do 

profissional que lhe atende, todos os cuidados procedimentais e meios 

terapêuticos em conformidade com a ciência médica mais atualizada. Para 

tanto, faz-se imperioso que o médico esteja sempre em constante 

aprendizagem e estudo, para que adquira novos conhecimentos e lhes possa 

aplicar em seu trabalho.  

Questão importante é quanto ao desejo do paciente ter acesso suas 

fichas, prontuários médicos e exames. Está estabelecido, pela ética médica, o 

pleno direito de o paciente ter acesso aos mencionados documentos já que são 

dados pessoais e, portanto, de seu interesse. A Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 5º, inciso LXXII, garante o direito de o indivíduo possuir acesso a 

dados pessoais constantes de bancos de dados públicos ou privados, contanto 

que os dados sejam de caráter publico, ou seja, de acesso irrestrito a todos. 

Este direito será protegido pelo instituto do habeas data, remédio constitucional 

que poderá ser invocado em caso de recusa à concessão das informações. 

Nesse aspecto, o médico e doutrinador Ernest Christian Gauderer, possui o 

entendimento de que, caso haja recusa por parte do médico em fornecer todas 

as fichas e informações presentes no prontuário do paciente, assim incluindo 

diagnósticos, prognósticos, avaliações psicológicas e exames, o mesmo 

poderá recorrer ao habeas data para impor o profissional à concessão das 

informações28. Do mesmo entendimento compartilha, a clássica doutrina sobre 

o tema, de Miguel Kfouri Neto.   

No habeas data julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, HD 149 DF 

2006/0245148-3, 29o então Ministro relator Nilson Naves, em seu voto julgou 

procedente a ação para a concessão do remédio, no que se referia ao direito 

de a impetrante ter acesso, dentre outros dados, a seu prontuário médico que 

concluía sobre exames psiquiátricos realizados oficialmente no exercício de 

                                                           
28 GAUDERER, Ernst Christian. Os direitos do paciente: Cidadania na saude.São Paulo: Ed. 
Record. 1998 p. 47 e ss.  
29 Habeas data (cabimento). Direito da impetrante à obtenção de todas as informações relativas 
à sua pessoa (garantia ampla). Prestação de informações incompletas ou insuficientes 
(caso). Negativa de acesso (recusa configurada). Impetração (justo motivo). 
1. O fornecimento pela administração de informações incompletas ou insuficientes – como no 
caso – equivale à recusa e justifica a impetração do habeas data. 
2. Habeas data concedido. (DJU de 10.06.2009) 
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sua função no Ministério das Relações Exteriores. O relator fundamentou, em 

seu voto, que a garantia constitucional ao habeas data possui caráter amplo e 

compreende o acesso a toda e qualquer informação, relacionada à pessoa do 

impetrante, presentes, seja em respectivo assentamento funcional, como em 

comunicações oficiais de órgãos públicos e prontuários médicos, com todas as 

informações neles contidas.  A doutrina segue assim, entendimento 

jurisprudencial consolidado.     

Em que pese o médico ter a obrigação de conceder todas as 

informações ao paciente sobre seu caso, explicando detalhadamente todos os 

pormenores das conclusões médicas e tratamento, tais informações são 

restritas ao doente e os familiares mais próximos que o esteja acompanhando. 

Nesse aspecto, é direito do paciente ver assegurado o sigilo sobre sua situação 

de saude e relacionadas a esta, assim incluindo dados contidos em fichas 

médicas, exames e qualquer outra informação que o profissional possa ter, 

mesmo que não escrita. 

O sigilo médico é prerrogativa que vem para proteger a intimidade do 

paciente. Direito este, consagrado pela Constituição Federal de 1988, como 

fundamental ao individuo. O Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução 

CFM 1.246/88, prevê a garantia desse direito impondo padrões de condutas ao 

atuar dos médicos. De maneira geral, o profissional deverá manter o segredo 

quanto a quaisquer informações que tiver conhecimento em razão do exercício 

de seu ofício, seja quanto à saude ou vida privada do paciente. Há exceções 

ao sigilo, caso o paciente consinta expressamente a revelação; situações de 

extrema gravidade que caracterizem justa causa ou dever legal.  

O Supremo Tribunal Federal30 já expressou entendimento de que os 

preceitos jurídicos contidos no Código de Ética Médica possuem hierarquia de 

norma federal e dessa forma, obrigam do mesmo modo que esta. De tal 

maneira que, se descumpridas, gerarão as conseqüências das penalidades 

disciplinares da categoria profissional e jurídicas correspondentes. 

Outro instituto de suma importância que deve permear a relação 

médico/paciente sendo, portanto, direito deste, é o chamado consentimento 

informado. Em primeiro lugar, o instituto retira legitimidade do artigo 6º, inciso 

                                                           
30 “Esse Código de Ética foi definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal como norma jurídica de 
caráter especial, submetida a regime jurídico semelhante ao das normas e dos atos normativos 
federais, sendo possível o controle da sua constitucionalidade através da ação direta.” (STJ 
REsp 159.527 – RJ. 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 29.06.1998, p. 206). 
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III do Código de Defesa do Consumidor, que afirma ser direito do consumidor 

ter informações adequadas sobre os serviços e os riscos que estes podem 

apresentar. E como já discorrido, a relação entre médico e paciente está 

amparada pela lei consumerista. 

 De acordo com a mais clássica doutrina sobre o tema, é pacifico o 

entendimento de que o consentimento informado não se limita ao direito de o 

paciente escolher o profissional que lhe irá assistir, às informações que irá 

receber do médico sobre sua patologia e tratamento e à escolha sobre fazê-lo 

ou não. O consentimento do paciente sobre qualquer ato médico que envolva 

seu corpo, saude e vida – seja procedimentos mais invasivos, como cirurgias, 

ou qualquer outra decisão terapêutica que possa causar efeitos adversos e 

inesperados ou não – é elemento essencial para tornar válido o ato médico. 

Dessa maneira, o consentimento torna o doente consciente dos possíveis 

riscos inerentes ao tratamento, dando o a possibilidade de se auto determinar. 

Para ilustrar o caso, no ano de 2014 a 10ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça de São Paulo 31, proferiu sentença em apelação no sentido de 

                                                           
31 RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. COMPLICAÇÕES NÃO CIENTIFICADAS À PACIENTE. 
FALTA DE TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. CIRURGIA EXPERIMENTAL. Não 
se viu nos autos qualquer advertência à autora da gravidade de sua doença. Tampouco foi 
alertada, pormenorizadamente, dos riscos da cirurgia. Como visto, tampouco o informativo, 
supostamente entregue à autora, supriria a falta de informações. Ainda que não se possa 
apontar erro no uso da técnica e nos cuidados do réu com a autora, não pode o médico 
submeter o paciente ao risco de procedimento e técnica ainda não consagrados, e 
consequentemente de todas as complicações decorrentes, sem bem informar a respeito o 
paciente. Reside neste ponto, destarte, a responsabilidade do réu pelo sofrimento imposto à 
autora em razão de todas as complicações comprovadas nos autos e igualmente pela quebra 
da forte expectativa que criou para a correção da acuidade visual. Nesse passo, tem-se que o 
réu, como fornecedor de serviço e sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, tinha a 
obrigação legal de bem informar a paciente acerca dos serviços médicos que lhe seriam 
prestados, assim como todas as intercorrências da cirurgia, o que não ocorreu. O réu violou 
norma ética e, esta conduta, por si só, acarreta o dever de indenizar. À falta da prestação de 
informações adequadas, previamente à autora, não se pode afastar a responsabilidade do 
profissional pelas complicações sofridas pela autora. Percebe-se que o réu assumiu o risco do 
resultado, dirigindo sua ação de forma a expor a autora, insciente, aos riscos da cirurgia. 
Danos materiais. Lucros cessantes. Pediu a autora reparação por lucros cessantes, pois deixou 
de ser promovida no trabalho desempenhado em razão das complicações cirúrgicas, que lhe 
ocasionaram depressão. Esta prova não foi produzida na presente demanda. Diante disso, não 
se reconhece nexo causal entre os danos decorrentes das complicações e incapacidade 
laborativa. A autora manteve a acuidade visual, que não a impediu, portanto, de executar 
atividades rotineiras. Danos morais. A autora padeceu por longo período de complicações 
advindas da cirurgia, justamente uma das causas da depressão por ela sofrida. Tinha 
expectativa a respeito do sucesso do procedimento, pois, insciente dos riscos que corria, 
certamente aguardava resultado melhor do que aquele que se deu. Considerando as diversas 
complicações sofridas e também a falta de cuidado do réu, profissional renomado, na fase pré-
contratual, justifica-se a concessão de reparação por danos morais. Recurso parcialmente 
provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. 
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reconhecer a procedência parcial do pedido da apelante que, portadora de 

miopia em grau avançado, submeteu-se a procedimento cirúrgico para a 

correção da doença. Ocorre que, após a cirurgia, sobrevieram diversas 

complicações à acuidade visual da paciente, e a mesma afirma que não lhe 

fora informado os riscos e complicações que o procedimento poderia lhe 

causar, já que, além disso, tratava-se de uma técnica experimental. O Tribunal 

considerou que, apesar de não se observar erro na técnica empregada pelo 

profissional e falta de cuidado do mesmo com relação ao paciente – não 

caracterizando culpa na conduta médica – o profissional não pode submeter o 

paciente aos riscos e às possíveis complicações de um procedimento que 

ainda está em investigação científica, sem antes lhe informar detalhadamente 

sobre tais conseqüências indesejadas, para que o doente possa escolher 

conscientemente, se irá ou não, submeter-se à intervenção. A aceitação 

constituirá o denominado consentimento informado. 

Segundo entendimento do mestre Miguel Kfouri Neto32 (2007, p.41): 

 
 
Na eventualidade de o dano ter sido causado por culpa do médico, 
normalmente torna-se irrelevante discutir a qualidade da informação – 
que é um dever secundário de conduta. Entretanto, quando a 
intervenção médica é correta – e não se informou adequadamente – 
a questão se torna crucial. Poderá haver responsabilização pela falta 
ou deficiência no cumprimento do dever de informar, ainda que não 
se possa provar claramente ter havido culpa no descumprimento da 
obrigação principal.  

 
 

Com tal afirmação, o referido autor acredita que a falta de informação 

não caracteriza culpa do médico, pois constitui dever secundário na sua 

atuação. À culpa estaria relacionada ao erro na técnica e cuidados inerentes à 

intervenção médica – obrigação principal. No entanto, o profissional, o que o 

faz assumir os riscos de um possível resultado indesejado, porém previsível.   

Por outro lado, segundo Ricardo Luis Lorenzetti33(apud Kfouri Neto. 

2007, p.40), a culpa do profissional está presente a partir do momento em que 

é omisso quanto às informações ao paciente sobre os riscos da intervenção ou 

terapia. Dessa forma, não é necessário erro na técnica propriamente dita 

                                                                                                                                                                          
(TJ-SP - APL: 01034565020068260100 SP 0103456-50.2006.8.26.0100, Relator: Carlos 
Alberto Garbi, Data de Julgamento: 29/04/2014,  10ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 14/05/2014). 
32 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 6 ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais. 2007, p. 41 
33 KFOURI NETO, Miguel. Op. cit. 2007, p. 40 
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empregada, deve haver nexo causal entra a falta de informação sobre os riscos 

e o dano para assim caracterizar a responsabilidade do médico.  

Dessa maneira, é direito do paciente deliberar se irá submeter-se ou 

não a um tratamento cirúrgico ou químico. Para que isso seja possível, torna-se 

imperioso que o médico lhe dê as informações necessárias sobre os prós e 

contras da solução terapêutica encontrada. Dessa forma, o doente assumirá os 

riscos de uma possível complicação e resultados colaterais advindos, desde 

que o médico aplique corretamente a técnica e cuidados necessários. O 

consentimento informado é a aceitação do procedimento médico, pelo 

paciente, consciente dos riscos que este pode lhe causar. 

  Todas as vezes que o paciente tiver dúvidas ou insegurança com 

relação ao diagnostico, procedimento cirúrgico ou tratamento, ele terá o direito 

de pedir uma conferência médica para obter o parecer de outro profissional 

sobre seu caso. Preferencialmente, o paciente indicará um médico; não tendo 

nenhum para indicar, o próprio médico que lhe atende poderá pedir a opinião 

de um colega de profissão. Em caso de paciente internado, o médico deverá 

solicitar formalmente ao Diretor Clínico do hospital, para que este indique o 

profissional que dará a segunda opinião. 

Ainda segundo o entendimento de Miguel Kfouri Neto, é também direito 

do paciente, de seu cônjuge, filhos ou pais, gravar ou filmar os atos médicos 

que lhes foram concedidos. Tal direito se fundamenta no posterior 

entendimento mais completo, por parte do paciente, de seu caso e tratamentos, 

evitando equívocos que podem atrapalhar a evolução positiva do quadro de 

saude.  

Há, por fim, outros direitos mais gerais e que também são assegurados 

para aqueles que são atendidos pelo médico, como o de receber tratamento 

atencioso e mais atualizado com relação aos conhecimentos científicos; o de 

indagar ao médico, durante a consulta, informações sobre sua formação 

profissional, áreas de especialização e experiências na carreira; e do de trocar 

de profissional a qualquer momento que desejar e concluir que os serviços e 

atendimento não são satisfatórios.  

2.2 Direitos e deveres do médico 

Como já assinalado no título anterior, sobre a responsabilidade civil, a 

prestação médica possui natureza de contrato, já que há a presença de um 

acordo de vontade entre as partes – médico e paciente.  
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No entanto, diferentemente dos contratos previstos pelo Código Civil de 

2002, o contrato de prestação de serviços médicos não é um contrato 

legalmente típico – não há previsão específica para o mesmo – o que, segundo 

o entendimento de Cavalieri Filho34, caracteriza o contrato de serviços médicos 

como sui generes – ou seja, contrato variável – que pode se ajustar de acordo 

com o conteúdo da obrigação, se de meio ou de resultado.  

Tal assertiva quanto à natureza da obrigação do médico na prestação 

do serviço, será importante para prever quais deveres o profissional possui no 

exercício de seu ofício. Junto à ética profissional, o tipo de obrigação assumida 

pelo médico, sob a perspectiva do Direito Civil, dará os contornos do que o 

profissional é compelido a fazer para que a qualidade dos serviços prestados 

seja digna.     

De maneira geral, o médico terá obrigação de meio na execução de 

seu trabalho, ou seja, durante a prestação dos serviços, o profissional deverá 

agir com toda a cautela, diligência e atenção para com o paciente, com o 

domínio da técnica e utilização dos conhecimentos mais atualizados 

disponíveis. Ainda, deve agir com respeito à dignidade do individuo. Essa 

obrigação de possuir conduta proba e quase impecável implica os diversos 

deveres que o médico possui com seu paciente, que são alguns dos mesmos 

já descritos direitos que estes possuem. Como o dever de informar; dever de 

conceder por escrito o diagnóstico e todos os pormenores do tratamento e do 

quadro geral de saude; dever de sigilo com relação à saude e intimidade do 

paciente; dever de respeito para com a dignidade física, psicológica e sexual 

do paciente; dever de cuidado e atenção extrema na aplicação de sua técnica; 

dever de prestar assistência a qualquer indivíduo em caso de iminente risco de 

morte mediante aplicação de todos os recursos que a Medicina oferecer; dentre 

outros. 

O médico também poderá praticar o abortamento consentido em casos 

de estupro ou feto anencéfalo. Nos dois casos, o procedimento deverá ser 

precedido de alvará de autorização do juiz, que libera o profissional para o 

procedimento. O médico deverá analisar a conveniência do mesmo para a 

saude da paciente. 

Irany Novah Moraes em sua obra sobre o erro médico expõe de 

comenta os direitos que os médicos possuem no exercício de seu oficio. 

                                                           
34 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit. 2012, p. 403. 
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Segundo o autor, exige-se muito da conduta médica, mas há poucas 

referências sobre os direitos que lhes pertencem. 35 

Um dos principais direitos é o exercício de sua profissão com liberdade. 

Assim como o paciente possui a prerrogativa de mudar de médico no momento 

em que desejar, este também poderá optar por não atender ao paciente, salvo 

se no local não houver outro médico e o não atendimento puder configurar 

omissão de socorro. 

Nas situações de diagnóstico e tratamento, o médico também goza de 

liberdade de ação, mediante a anuência do paciente. Em caso de recusa deste 

em receber o tratamento adequado, mediante iminente perigo de vida, o 

médico deverá comunicar o fato à autoridade competente de justiça para que 

possa aplicar, o mais rápido possível, as técnicas médicas pertinentes para 

salvar a vida do doente.  

O Código de Ética Médica aprovado no ano de 2009 destinou o 

Capítulo II para tratar dos direitos assegurados aos médicos. No todo são dez 

incisos, não cabendo transcrição. Portanto, de maneira resumida, para o 

Código de Ética, o médico possui o direito de exercer a profissão sem sofrer 

discriminação por qualquer questão relacionada à sua vida privada ou condição 

de saude, raça e sexo; direito de apontar falhas nas normas das instituições 

que trabalha quando julgar que são prejudiciais às condições de trabalho e aos 

pacientes; direito de suspender suas atividades individual ou coletivamente – 

fazer greve – quando lhe for oferecido condições mínimas para o exercício da 

profissão ou não lhe for remunarado, sendo a instituição que trabalhe publica 

ou privada. Neste caso, não poderá haver paralisação do trabalho em 

situações de emergência e o ato deverá ser comunicado ao Conselho Regional 

de Medicina; direito de se recusar a realizar qualquer ato médico que mesmo 

permitido seja contrario à sua consciência; direito de, quando atingido no 

exercício de sua profissão, requerer desagravo público ao Conselho Regional 

de Medicina; direito de estabelecer seus honorários de forma justa e digna, 

condizente com os serviços prestados, dentre alguns outros direitos. 

Importante destacar a hipótese de paciente seguidor da religião  

Testemunhas de Geová, que sob risco iminente de vida se recusa, por doutrina 

religiosa, a receber transfusão de sangue. A decisão sobre qual conduta a 

tomar para solucionar o caso, cabe inicialmente para a consciência e juízo de 

valor do médico. Já que a questão se mostra deveras complexa para que 
                                                           
35 MORAES, Irany Novah. Erro Médico e a Justiça. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2003. p. 364. 
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médico decida sem uma norma geral que guie sua conduta, já que em qualquer 

dos casos, poderá agir em desacordo com a ética, o Conselho Federal de 

Medicina preceitua que (apud Barros Júnior, 2011, p. 151) 36o profissional 

deverá seguir a seguinte conduta:  

 

 

1. Até o momento imediatamente anterior ao surgimento do risco 
iminente de morte, o médico respeitará a vontade do paciente ou de 
seus responsáveis; e 2. Após surgir o risco iminente de morte, 
praticará a transfusão de sangue, independentemente do 
consentimento de quem quer que seja. 

 
 

Há que se concluir, pois, que o médico possui o direito/dever de tomar 

todas as medidas cabíveis para salvar a vida do paciente.     

Os Capítulos XII e XIII, do Código de Ética Médica, trazem um rol de 

vedação aos médicos, o que também não cabe transcrição exaustiva. Com 

relação aos questionamentos feitos pelos familiares, pacientes e a mídia sobre 

sua saude, caso do paciente, e da saude de alguém, caso de familiares e 

mídia, o médico deverá tomar algumas medidas de precaução com o intuito de 

preservar o bem estar psicológico do doente e de seus familiares e ainda, de 

respeitar o tão importante sigilo médico.    

  Dentre essas precauções algumas são a de esclarecer de forma 

objetiva, e não explicar de forma genérica, questões relacionadas ao quadro de 

saude do paciente; fazer tais esclarecimentos ou discutir sobre problemas do 

paciente em seu consultório particular ou hospitais, nunca o fazer por telefone, 

já que tais conversas podem estar sendo gravadas, o que quebraria o sigilo 

médico. Em caso de questionamentos pela mídia sobre estado de saude de 

pacientes, o médico não poderá dar entrevistas em nenhum meio de 

comunicação se o assunto for este. Deverá dar os esclarecimentos somente ao 

doente, família ou encaminhar ao Diretor Clínico do hospital, que em caso de 

pessoa pública, poderá fazer um comunicado. 

2.3 A Ética Médica 

Cito mais uma vez a obra do médico e também escritor Irany Novah 

Moraes, “Erro Médico e a Justiça” 37, que com maestria traz na íntegra um texto 

                                                           
36 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico – abordagem constitucional da 
Responsabilidade Médica. 2. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2011, p.151. 
37 MOARAES, Irany Novah. Op. cit. 2003, p 49.   
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do jornalista e filósofo Roque Spencer Maciel de Barros sobre a questão da 

ética na Medicina, e é a partir de tais conclusões que inicio o tema. 

Segundo bem afirma Maciel de Barros (apud Moraes, 2003, p.49), há 

sensível diferença entre a ética – na literalidade do termo – e aquela chamada 

profissional. De acordo com o autor, a primeira é a ação do agente motivada 

pela consciência interior; já a segunda, conhecida como ética profissional, é a 

conformidade exterior da ação do agente com as regras e princípios ditados 

por uma lei geral de conduta.  

Dessa maneira, para o filósofo, em algum momento de seu atuar, o 

médico irá se deparar com situações em que precisará basear sua decisão em 

uma escolha livre, de acordo somente com sua consciência, já que há casos 

em que os códigos profissionais de condutas não prevêem solução razoável. A 

partir daí nasce o problema ético para o profissional. Basear suas escolhas em 

algo exterior não caracteriza, para o autor, agir com ética; mas sim, agir de 

acordo com um dever predeterminado. Agir com ética é determinar as escolhas 

de condutas a partir do que se entende como certo e errado.  

O ponto central do problema ético se resolve então com o 

posicionamento dos indivíduos como fins em si mesmos, o que baseia a 

decisão do médico em um olhar específico para o ser humano. Para Maciel de 

Barros, a criação de códigos de conduta ética profissional esvaziaria o sentido 

próprio do agir com ética, já que, as decisões não possuem como base o outro, 

mas sim, as determinações de uma lei.  

É certo que “ética”, no significado específico do termo, nasce a partir da 

motivação interior da ação. Dessa forma, a ética profissional trazida pelos 

Códigos não poderia ser denominada “ética”, já que aquela é a concordância 

da conduta com uma regra predeterminada. Por outro lado, não se pode 

diminuir a importância de um Código de conduta profissional, que deve ser 

seguido religiosamente, já que, em se tratando principalmente da ciência 

médica, as consequencias das decisões recaem sobre o ser humano e sua 

vida, é de extrema dificuldade, para o profissional, ter que basear suas 

escolhas unicamente em livre juízo de valor. Tal criaria grave insegurança na 

relação médico paciente, e também entre médico e outros segmentos sociais.  

O Código de Ética Médica existe para dar maior segurança na relação do 

medico com o paciente, já que as decisões não precisarão basear-se somente 

nos conceitos morais e de consciência do profissional, o que pode variar muito 

de um indivíduo para outro.  



35 
 

 
 
[...] Ética Médica é a articulação em código dos preceitos que balizam 
o comportamento do médico no exercício da profissão, com relação 
ao doente, a seus familiares, aos colegas, a imprensa e a sociedade. 
(MORAES. 2003, p. 328)38.  

 
 

O atual Código de Ética Médica está em vigor desde o ano de 2010 e 

foi elaborado pela Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica 

em colaboração de médicos e diversas entidades organizadas da sociedade 

civil. O referido Código foi criado a partir da necessidade de enquadrar a 

conduta médica ao desenvolvimento técnico científico e ao maior 

esclarecimento do paciente39. Para tal, respeitando a finitude da vida humana e 

sua dignidade.  

Não é interessante aqui pormenorizar todas as disposições do Código, 

no entanto é importante destacar o que o mesmo impõe com relação ao tema 

discutido, qual seja, o respeito à intimidade do individuo, papel dado ao instituto 

do sigilo médico. 

O Capítulo I traz, como um dos “Princípios Fundamentais” da conduta 

médica, o sigilo com relação a qualquer informação que tenha acesso em 

razão de sua função. Segundo o Código de Ética Médica (2010): “XI - O 

médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha 

conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos 

previstos em lei.” 

O Capítulo IX trata especificamente do Sigilo Profissional, tema de 

extrema importância no atuar do médico e na sua relação com o paciente. 

Como ainda será minuciosamente analisado, atenho-me a afirmar que não é 

sem razão que o Código de Ética Médica atribui à conduta do segredo o 

caráter de regra – a revelação é a exceção – já que o médico possui vasto 

acesso a informações sobre o paciente que dizem respeito à sua intimidade, e 

que lhe são confidenciadas exclusivamente em razão de sua posição 

profissional, não podendo aquele se aproveitar de tal situação, colocando em 

risco um direito fundamental do individuo, que é o de ter preservada sua 

intimidade. Segundo Código de Ética Médica (2010): 

 
 

                                                           
38 MOARAES, Irany Novah. Op. cit. 2003, p 328. 
39 BRASIL. Resolução CFM nº 1.931, de 24 de setembro de 2009. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Conselho Federal de Medicina, Brasília, DF, 13 out. 2009. Seção 1, p. 
173.      
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É vedado ao médico: 
Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou 
consentimento, por escrito, do paciente.  
Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato 
seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando 
de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico 
comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) 
na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de 
revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. 

 
 

2.4 A Bioética 

Se os códigos de conduta profissional trazem regras predeterminadas 

de como o médico deverá agir diante das inúmeras situações a que estará 

exposto na sua relação com o paciente, há que se ter em mente que grande 

parte dos conflitos gerados terá um meio seguro de solução, sem que o médico 

tenha que basear-se exclusivamente em sua consciência.  

Já fora salientado que a ética propriamente dita possui diferenças 

elementares em relação à ética profissional, já que aquela é a fundamentação 

das decisões na reflexão interior do agente. 

As descobertas tecnológicas e científicas e as transformações sociais 

decorrentes deste aspecto fizeram surgir novas situações relacionadas ao 

paciente e de como a Medicina deverá lidar com tal. O estudo da genética e 

pesquisas em células tronco, a questão da eutanásia, distanásia e aborto 

legalizado apresentam aos profissionais da saude, novos conflitos que deverão 

apresentar soluções razoáveis, tanto para o paciente, como para o atuar da 

consciência médica.  

Outro importante aspecto que se apresenta latente é o do fácil acesso 

à informação que os pacientes passaram a possuir como o advento da internet. 

Isto trouxe maior conhecimento sobre as doenças e também maior autonomia 

com relação à escolha do tratamento, já que possui embasamento para opinar.  

Com relação às descobertas no capo da biogenética, do surgimento de 

exames diagnósticos mais precisos e procedimentos terapêuticos mais 

eficazes, a conclusão que se apresenta é de que a medicina e o homem 

desejam vencer a morte, mesmo que seja somente prolongando a vida e 

diminuindo o sofrimento.  Outra marcante característica da medicina moderna e 

das ações de saude é o chamado “paradigma da cura” 40, no qual o foco das 

                                                           
40 PONTES, A. C. ESPÍNDULA, J. A. DOVALLE, E. R. M. SANTOS. M. Bioética e Profissionais 
de saude: algumas reflexões. São Paulo, 2007. Bioethikos – Centro Universitário São Camilo. 
Disponível em: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/54/Bioetica_e_profissionais.pdf. 
Acesso em 01.03.2016. 

http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/54/Bioetica_e_profissionais.pdf
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intervenções médicas é a doença e a necessidade de cura e não o olhar sobre 

o individuo doente como um todo.  

É nesse momento que o problema ético ganha espaço como 

solucionador de conflitos com relação à vida e a morte; e a autonomia do 

paciente para se autodeterminar. 

Da maneira já exposta, o agir com ética deve ter como ponto de partida 

a visão do ser humano como fim em si mesmo. O conceito de individuo e do 

que ele é formado é importante ser destacado, já que serão sobre tais 

elementos que a bioética irá tratar de cuidar. Segundo Engelhardt41 (apud 

RAMOS. 2003): “A conceituação refere-se à pessoa como indivíduo 

consciente, racional, livre para escolher e possuidor de um sentido moral. O 

valor do ser humano advém dos seus atos e deus aspectos psicológicos e 

empíricos”. Dessa forma, são esses elementos que provém da estrutura 

ontológica do indivíduo que a bioética tem como meios para basear e 

fundamentar as decisões dos médicos que irão utilizá-la. 

A obra “Principles of biomedical ethics”, de Tom L. Beauchamp e 

James F. Childress veio estabelecer metodologia, na campo da bioética, para 

melhor analisar e decidir sobre os problemas éticos que emergiram do advento 

do desenvolvimento técnico cientifico. Estabeleceram, dessa forma, quatro 

princípios básicos que norteiam a função da bioética. São os princípios da não 

maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça que se tornaram 

cruciais para o desenvolvimento da Bioética e ditaria uma forma peculiar de 

definir e manejar os valores envolvidos nas relações dos profissionais de saúde 

e seus pacientes 42 

Dessa forma, fica claro que a bioética se aproxima do conceito de ética 

propriamente dita, já que é a tomada de decisões a partir de uma reflexão 

interior do agente – o médico – que deverá ter como guia, as estruturas 

elementares que formam o conceito de ser humano e compõem o indivíduo. 

Dessa forma, o respeito ao ser humano, levando em consideração sua 

complexidade física e psicológica, será sempre o objetivo fim da bioética.      

 

                                                           
41 ENGELHARDT JR, H. Tristam. Fundamentos da Bioética. 2 ed. São Paulo: Ed Loyola. 2004, 
p. 59  
42 LOCH, Jussara de Azambuja. Princípios da Bioética. Uma Introdução à Bioética. Temas de 
Pediatria Nestlé, n.73, 2002. p. 12-19. Disponível em: 
<http://www.pucrs.br/bioetica/cont/joao/principiosdebioetica.pdf>. Acesso em: 22.03.2016. 
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3 O SIGILO MÉDICO 

O sigilo profissional já é um direito/dever constitucionalmente 

assegurado, mesmo que indiretamente. Ao garantir o acesso livre à informação 

e sua fonte, a Carta Magna traz a exceção quanto ao conhecimento da fonte, 

caso esta tenha relação com o exercício de profissão. Segundo a Constituição 

Federal (1988, artigo 5º, inciso XIV): “XIV – é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional;”43 

Não menos importante, o Código Penal, artigo 154, protege de maneira 

direta o sigilo profissional, ao cominar pena de detenção àquele que violá-lo.  

Com a tutela jurídica do dever de sigilo, os códigos de conduta 

profissional, no caso em análise, mais precisamente o Código de Ética Médica, 

viram-se na obrigação de regular a aplicação do instituto, tendo como regra 

geral o dever de segredo pelo profissional, com relação a qualquer informação 

que obtenha em razão do exercício de seu trabalho. Dessa forma, o Código de 

Ética Médica prevê sanções disciplinares impostas pelo órgão de classe, em 

caso de desrespeito às regras especificas do sigilo, respeitadas as 

particularidades de cada caso e mediante processo, assegurando ao médico à 

ampla defesa e o contraditório. 

O sigilo médico possui fundamento jurídico mais importante a proteção 

da intimidade e vida privada do paciente, direito este garantido no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal de 1988. No ordenamento jurídico brasileiro, 

o dever de sigilo médico é considerado de ordem pública, tal a importância do 

instituto na preservação dos direitos da personalidade. De acordo com Tereza 

Rodrigues Vieira (1999, p. 132)44:  “Constituem-se partes integrantes dele: a 

natureza da enfermidade, as circunstâncias que a rodeiam, o seu prognóstico, 

bem como as descobertas que o paciente não tem intenção de informar.”   

Por outro lado, como ainda irei detalhar, quando da análise de casos 

em que o sigilo médico está no cerne do conflito de interesses entre sujeitos 

sociais, haverá situações de exceção, em que o direito/dever de sigilo poderá 

ser relativizado, quando da ponderação, o interesse da coletividade ou do 

Poder Público mostrar-se mais importante no caso. 

3.1 Os Direitos Fundamentais do Homem – princípio norteador 

                                                           
43 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. In: Vade Mecum. São Paulo: Ed. 

Saraiva. Publicado no Diário oficial da União n. 191-A, de 5.10.1988. Artigo 5º, inciso XIV. 
44 VIEIRA, T. R. Bioética e direito. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1999. p. 132. 
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São inúmeras as expressão utilizadas para designar Direitos 

Fundamentais, tais como direitos naturais, direitos humanos, direitos 

individuais, direitos do homem, direitos públicos subjetivos, liberdades 

fundamentais, dentre outros. No entanto, o que é unânime na doutrina é de que 

o fenômeno dos Direitos Fundamentais do homem surgiu a partir dos ideários 

Iluministas presentes nas revoluções burguesas do século XVIII e que fora, de 

maneira inaugural, positivado pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, documento culminado na Revolução Francesa.  

Os direitos fundamentais do homem, de acordo com entendimento do 

constitucionalista José Afonso da Silva, são aqueles sem os quais a pessoa 

humana não se realiza, não convive e em certos casos, nem mesmo 

sobrevive45. Tais direitos devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, 

mas materialmente efetivados. Dessa forma, o autor não acredita na tese de 

que são direitos naturais do homem, inerentes à sua natureza e que os 

pertencem só pelo fato de ser homem, já que para ele não cabe a noção de 

que tais direitos sejam provenientes da natureza das coisas. No entanto, 

também não nasceram simplesmente da vontade do Estado, já que a 

soberania popular tem grande importância na construção de tais direitos. 

Importante destacar a Teoria dos Direitos Fundamentais com suas 

chamadas dimensões dos direitos, para posicionar onde se deu o surgimento 

dos direitos individuais propriamente ditos, alguns daqueles aqueles presentes 

no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e que dizem respeito às 

liberdades do indivíduo e sua personalidade, que marcam o individualismo 

presente na Carta Constitucional. 

As chamadas evolução e dimensões dos direitos fundamentais, sob a 

teoria do jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que classifica historicamente 

os Direitos fundamentais em três gerações46. As mesmas são as únicas já 

reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 

A primeira classificação são os direitos de primeira dimensão, que 

inauguram o movimento constitucionalista fruto dos ideários Iluministas do 

século XVIII. Tais direitos cuidam da proteção das liberdades públicas, civis, 

direitos individuais, da personalidade e direitos políticos, marcando a área de 

não intervenção do Estado. Este com dever de prestação negativa. 

                                                           
45 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35 ed. São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2012, p. 176-178.   
46 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais 14 ed. São Paulo: 
Ed. Saraiva, 2012, p. 
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Representam, dessa maneira, uma limitação ao poder estatal, procurando 

delimitar a ação do Estado. De acordo com Paulo Bonavides (apud Barros 

Junior, 2011, p. 17)47são exemplos dos direitos de primeira geração, a 

igualdade, honra e vida. Dessa maneira, é clara a conclusão de que o direito à 

intimidade do indivíduo se enquadra neste primeiro momento de construção 

dos direitos fundamentais.  

Ainda, de acordo com a classificação, há os direitos de segunda 

dimensão e os de terceira. Aqueles são fruto da passagem do século XIX para 

o XX no qual os Estados perceberam a necessidade de garantir o efetivo 

exercício dos Direitos Fundamentais já consagrados na primeira geração e 

ainda criar políticas públicas na área da educação, saude, moradia, cultura, 

economia e trabalho. Nascem, além dos direitos individuais, os também 

chamados direitos coletivos. Já os direitos de terceira dimensão são aqueles 

marcados pelo espírito da fraternidade e solidariedade entre os povos, fruto do 

pós Segunda Guerra, representando uma evolução dos direitos fundamentais 

para proteger aqueles decorrentes de uma sociedade já modernamente 

organizada. Surgem os chamados direitos de natureza difusa, como direito ao 

desenvolvimento, à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dentre outros. Tal geração de direitos teve como 

marco a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

      A partir da compreensão do que são os Direitos Fundamentais, 

mais precisamente os direitos fundamentais do indivíduo, torna-se imperioso 

notar que, o dever de sigilo médico é instituto indispensável na proteção do 

direito à intimidade do individuo para que tenham sua vida privada, e 

consequentemente, honra e imagem preservadas. O sigilo médico, portanto, 

representa consagração, para o indivíduo, da garantia ao direito fundamental à 

intimidade.  

Importante destacar quais as relações às quais os direitos 

fundamentais se aplicam, para que o julgador possa ponderar os conflitos 

surgidos. Sobrevém a teoria das chamadas eficácia vertical e horizontal dos 

direitos fundamentais. 

Classicamente, os direitos fundamentais aplicavam-se nas relações 

entre Estado e indivíduo, sob o fundamento da supremacia do interesse público 

em detrimento do individual. A autonomia da vontade – liberdade individual – 

                                                           
47BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Op. cit. 2011. p.17.   
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pode sofrer restrições por parte do Estado; este também pode ser limitado, 

acionado em juízo para fazer cessar a ameaça a direitos individuais. A fim de 

ilustrar o tema, a eficácia vertical dos direitos fundamentais pode ser observada 

ao haver conflito de interesse entre a vontade do Estado juiz e o direito do 

individuo a intimidade, quando requerido pelas autoridades judiciárias a quebra 

do sigilo médico com finalidade de investigação criminal. 

No entanto, a autonomia da vontade dos indivíduos não gera privilégios 

na relação entre eles. Por isso também ocorre nas relações privadas a 

chamada eficácia dos direitos fundamentais, mas neste caso, a eficácia será 

horizontal. Assim, os direitos fundamentais também se aplicam às relações 

privadas – ora como prevê a Constituição e lei infraconstitucionais; ora não 

havendo previsão normativa, em que Judiciário analisará o conflito a luz da 

hermenêutica constitucional.               

          Apesar de os direitos fundamentais serem instrumento de limite 

ao poder do Estado e da vontade de particulares, não é razoável sua invocação 

com fins de proteger a pratica de ilícitos ou mitigar a responsabilidade criminal. 

Por tal fato, é que a doutrina constitucionalista defende a ideia da relatividade 

dos direitos fundamentais.  

O constitucionalista Alexandre de Morais (2003, p.61) afirma: “os 

direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal não 

são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos 

igualmente consagrados pela carta Magna (princípio da relatividade)”.48 

Ainda, para o médico e mestre em Direito Constitucional, Edmilson de 

Almeida Barros Júnior (2011, p. 22):49 

 
 
Sempre que houver colisão entre dois ou mais direitos ou garantias 
fundamentais, o intérprete deverá utilizar o princípio da concordância 
prática ou da harmonização, de forma a coordenar os bens em 
conflito e evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros, 
buscando sempre atingir às legítimas finalidades do texto 
constitucional.    

 
 

Dessa maneira, as restrições aos direitos fundamentais devem ser 

adequadas e proporcionais ao interesse público que as justifica, devendo ainda 

atender ao critério da razoabilidade, ou seja, os limites dos direitos 

fundamentais serão ultrapassados por uma questão de ordem pública.  

                                                           
48 DE MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Ed. Atlas. 2003, p.61. 
49 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Op. cit, p. 22 
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   Em suma, o direito fundamental à intimidade do indivíduo é um limite 

à atuação do Estado e da vontade do particular sobre a esfera individual, o que 

é representado pelo dever de sigilo médico. No entanto, em razão do interesse 

público, o direito à intimidade poderá sofrer restrições no qual, no momento do 

atuar médico, o instituto do sigilo profissional poderá ser mitigado. Isso se dará 

quando a intimidade, posta em confronto com outros direitos, estes se 

apresentarem mais importantes. A doutrina e o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal (STF) defendem a tese da Relatividade dos Direitos 

Fundamentais, ou seja, não há direito fundamental de natureza absoluta. 

No entanto, as restrições deverão sempre ser proporcionais e nunca 

esvaziar o núcleo dos direitos fundamentais. Dessa forma, também entende o 

Supremo Tribunal Federal (STF) que a indisponibilidade dos direitos 

fundamentais recai sobre seu conteúdo central, impedindo que se possa dispor 

sobre esse núcleo; somente as manifestações concretas desse direito 

fundamental poderão ser eventualmente modificadas.       

Para o presente trabalho, será interessante destacar a aplicabilidade e 

os limites dos Direitos da Personalidade – espécie da qual, Direitos 

Fundamentais é gênero – como vida, integridade física, honra e em especial a 

intimidade, para o dever de sigilo profissional e os limites as quais este está 

submetido.   

3.2 Correntes Doutrinárias 

Neste tópico haverá revisão doutrinária50 de acordo com a compilação 

feita pelo doutrinador Miguel Kfouri Neto em sua obra sobre a responsabilidade 

civil médica.  

 De acordo com o mencionado autor há duas correntes majoritárias 

sobre o tema do sigilo médico. O autor menciona autores da doutrina francesa 

e italiana. Uma delas é absolutista, encabeçada por Gérard Mémeteau; e a 

relativista, tendo com expoente principal, Pio Avecone.  

Como citado, o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 

1.897/2009), em seu artigo 73, estabelece a regra do sigilo médico, não 

podendo o profissional revelar segredo que tenha conhecimento em razão da 

profissão. No entanto, permite a quebra do sigilo em três casos: dever legal, 

autorização expressa do paciente e justa causa.  

Segundo entendimento de Avecone (apud Kfouri Neto. 2007, p. 191), a 

justa causa apresenta-se como importante fundamento para a quebra do sigilo 
                                                           
50 NETO, Miguel Kfouri. Op. cit. p.191  
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profissional, no momento em que a revelação do segredo médico fosse 

necessária à proteção da vida do paciente e diante de maiores interesses 

coletivos. Tal caracterizaria a doutrina relativista do sigilo. 

Por outro lado, Mémeteu (apud Kfouri Neto. 2007, p. 192) filia-se à tese 

de que o conceito de segredo médico, e profissional em geral, é bastante claro 

não havendo interpretações distintas – o profissional não pode revelar segredo 

que toma conhecimento em razão de seu ofício. Acredita ser, o sigilo médico, 

questão de ordem pública.  Esta, portanto, é uma tese absolutista.  

O Direito brasileiro filia-se à tese relativista, já que o próprio Código 

Penal, em seu artigo 154, caput, prevê a exceção de não incriminação pela 

revelação de segredo profissional em situação de justa causa. 

Corroborando com a tese relativista aplicada ao direito brasileiro, o 

artigo 102 do Código de Ética Médica também prevê a justa causa como um 

dos fundamentos para a quebra do sigilo, além do dever legal e do 

consentimento expresso do paciente. 

À título exemplificativo, Irany Novah Moraes 51traz alguns casos de 

exceção do sigilo médico, ou seja, situações em que o segredo médico poderá 

ou deverá ser revelado. Como justa causa aponta casos em que a revelação 

possui o fim de evitar perigo atual ou iminente e injusto para o próprio médico, 

para terceiros ou para a população. Algumas hipóteses em que se identifica a 

justa causa são: para evitar casamento de portador de moléstia grave e 

transmissível por contagio ou herança, com potencial para colocar em risco a 

saude da descendência ou futuro cônjuge; casos de abuso de poder familiar, 

de poder de curatela e tutela; para defender interesse legitimo próprio ou de 

terceiros; casos de pilotos de avião, motoristas transporte público ou escolar 

portadores de doenças que sejam potenciais causadoras de catástrofes; dentre 

outras situações fáticas.  

Sob o fundamento de dever legal, o segredo médico poderá ser 

revelado quando ocorrerem situações em que se impõe ao médico a revelação. 

Geralmente essa imposição será legal. Como exemplo, o artigo 66, inciso II da 

Lei das Contravenções Penais impõe ao médico o dever de comunicar crime 

de ação penal pública de que teve conhecimento em razão da função, desde 

que a ação penal seja publica incondicionada à representação do ofendido e de 

que a comunicação não exponha paciente a processo criminal, tipificando a 

conduta contrario como contravenção penal. De acordo com o artigo 269 do 
                                                           
51 MORAES, Irany Novah.Op. cit. p.546-547. 
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Código Penal, o médico deve comunicar à autoridade pública competente 

doença cuja notificação seja compulsória. A omissão da tal notificação está 

tipificada como crime e com previsão de pena de detenção. 

A autorização expressa do paciente também legitima a quebra do 

sigilo. Para maior segurança, o médico deverá obter autorização escrita e 

assinada do paciente relando o consentimento, não devendo o profissional se 

contentar com o pedido ou consentimento verbal.          

  3.3 Conflitos entre a atuação do Poder Punitivo, autoridades policiais e 

os interesses do indivíduo 

Quando duas pessoas ou dois grupos de pessoas possuem conflito de 

interesse e, por si sós, não conseguem resolvê-lo, o Estado é chamado para 

solucionar a questão. Nesses casos, a competência para representar o Estado 

será do Poder Judiciário por meio dos órgãos que o compõem.52 O Judiciário 

representando o poder estatal é o denominado Estado Juiz.  

Dessa maneira é o Estado juiz que soluciona os conflitos de interesses 

entre particulares ou entre particulares e a Administração Publica. No entanto, 

quando surge um conflito entre o interesse do particular e do próprio Estado 

juiz, ele mesmo será competente para solucionar, no entanto, destinando o 

conflito a outro órgão competente.  

Em muitos casos, as autoridades judiciárias e policiais necessitam, 

para fundamentação de decisões ou conclusões investigatórias, de 

informações contidas em prontuários e fichas médicas que estão pretegidos 

pelo dever de sigilo médico. 

Dessa forma, de acordo com o entendimento doutrinar e jurisprudencial 

majoritário, caso haja requerimento de juízes, autoridades policiais e membros 

do Ministério Público, com fins a entregar à tais autoridades, fichas, prontuários 

médicos e relatórios, os médicos e diretor do hospital do qual receberam a 

solicitação, deverão sempre respeitar o fato de que a regra é a do sigilo e que a 

quebra deve ser legítima e justificada por preceitos de lei, casos de gravidade 

em que há risco à saude da coletividade ou sob o consentimento do paciente. 

No julgamento do Agravo de Instrumento 118.624-7 pelo Tribunal de 

Justiça do Paraná,53 a Quarta Câmara Cível, do respectivo Tribunal negou de 

                                                           
52 TJ/DFT. Vocabulário jurídico – entendendo o judiciário. Brasília, DF, 2012. Disponível em: 
<http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/informacoes/vocabulario-juridico/entendendo-o-
judiciario/estado-juiz>. Acesso em 20/03/2016. 
53 AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE 
PROMOTOR DE JUSTIÇA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REQUISIÇÃO 

http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/informacoes/vocabulario-juridico/entendendo-o-judiciario/estado-juiz
http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/informacoes/vocabulario-juridico/entendendo-o-judiciario/estado-juiz
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maneira unânime provimento ao referido recurso, entendendo valida a recusa 

do médico ao fornecimento de prontuário requisitado pelo Ministério Público do 

Estado do Paraná. 

No caso em comento, o Promotor de Justiça do Estado do Paraná 

havia requerido ao diretor médico de um hospital particular no mesmo estado, 

responsável por internações via SUS, prontuário médico de alguns pacientes 

que obtiveram recusa de internação na UTI Geral do hospital. A partir do 

requerimento, o diretor geral hospital impetrou Mandado de Segurança com 

vias a ver protegido direito de manter em sigilo, fontes de informações sobre a  

o quadro de saude de pacientes, no caso os prontuários médicos. A quarta 

vara cível da Comarca de Ponta Grossa/PR concedeu liminar no sentido de 

manter a recusa do impetrante à concessão dos documentos solicitados, 

garantindo assim, o direito/dever do mesmo ao sigilo médico.  

 Da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, a promotoria 

de justiça do estado do Paraná interpôs Agravo de Instrumento insurgindo-se 

contra a recusa do envio dos prontuários médicos pelo agravado. Em acertada 

fundamentação, o relator afirma que a decisão proferida em sede de liminar de 

Mandado de Segurança foi correta já que, caso o Impetrante tivesse acatado o 

requerimento do Ministério Público estadual, estaria desrespeitando o sigilo 

médico, que estão obrigados a preservar, como dever ético e jurídico, já que o 

instituto do sigilo está previsto não só, como já dito, no Código de Ética Médica, 

como no ordenamento jurídico pátrio, tanto na Constituição Federal de 1988, 

como no Código Penal. Afirma ainda, que há possibilidade de exceção ao sigilo 

médico, no entanto, somente em casos em que a lei assim ordena e de justa 

causa. Para finalizar, o relator destaca que o respeito ao segredo profissional, 

no caso, não beneficiará ao médico diretamente, mas sim ao interesse maior 

do paciente de ver sua intimidade preservada, direito este garantido 

Constitucionalmente.          

Decisão diversa fora proferida pela Terceira Câmara Criminal 54do 

mesmo Tribunal, antes mencionado, no sentido de denegar o pedido em 

                                                                                                                                                                          
DE PRONTUÁRIO MÉDICO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO RECUSA DO PROFISSIONAL CONCESSÃO DE LIMINAR PARA 
ASSEGURAR O SIGILO MÉDIC. ADMISSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA AGRAVO 
DESPROVIDO.  
O poder de requisitar documentos conferidos ao Ministério Público encontra obstáculo no 
segredo profissional, como é o caso do sigilo médico, instituído pelo Código de Ética Médica, 
com respaldo constitucional. (DJU 12/6/2002, p.)  
54 MANDADO DE SEGURANÇA - INQUÉRITO POLICIAL - MORTE DE PACIENTE - 
REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO - RECUSA DESCABIDA DO DIRETOR DO 
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Mandado de Segurança, impetrado pelo diretor geral de Hospital que deseja 

não cumprir requisição de prontuário médico feito pelo Juiz da Segunda Vara 

da Comarca de Foz do Iguaçu, em sede de inquérito policial, com fins de 

investigar a morte de paciente durante cirurgia plástica e instruir possível ação 

penal. 

Na decisão definitiva de mérito, o Desembargador relator denega a 

segurança para não acolher o pedido do impetrante de não fornecer os 

documentos médicos solicitados pelo Juiz da quarta vara criminal. Com 

fundamento, o referido afirma que não há ilegalidade, abuso de direito, tão 

pouco irregularidade no requerimento judicial, já que repercute o legítimo 

interesse do Ministério Público em buscar esclarecer os fatos concernentes ao 

falecimento de paciente internada no hospital para ser submetida a 

procedimento cirúrgico estético, visando propiciar o exercício do direito de ação 

por parte do titular da ação penal. De acordo com o juízo:  

 

 

O sigilo profissional não é absoluto, contém exceções, conforme 
depreende-se da leitura dos respectivos dispositivos do Código de 
Ética. A hipótese dos autos abrange as exceções, considerando que 
a requisição do prontuário médico foi feita pelo juízo, em atendimento 
à cota ministerial, visando apurar possível prática de crime contra a 
vida. 

 
 

Acrescenta ainda que mesmo o dever de sigilo profissional médico 

possuir como fundamento a proteção do paciente, não se pode olvidar que no 

caso em questão há flagrante interesse público, evidenciada pertinência lógica 

entre o requerimento de ficha ou prontuário clínico e os fatos motivadores da 

instauração de inquérito policial ou de ação penal. O falecimento da paciente 

também corrobora para o entendimento de que a revelação de ficha médica 

não trará prejuízo à mesma. 

O acórdão também faz referencia à decisão antiga do Superior Tribunal 

de Justiça que afirmou:  

 
 

                                                                                                                                                                          
HOSPITAL - SEGURANÇA DENEGADA.  
O sigilo profissional não é absoluto, contém exceções, conforme se depreende da leitura dos 
respectivos dispositivos do Código de Ética.  
Daí porque se revela descabida a recusa em atender a requisição do prontuário médico e 
documentos feita pelo juízo, em atendimento à cota ministerial, visando apurar possível prática 
de crime contra a vida diante da morte da paciente que fora submetida a cirurgia de 
lipoaspiração. (DJU 11/12/2008).  
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Esse Código de Ética foi definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal 
como norma jurídica de caráter especial, submetida a regime jurídico 
semelhante ao das normas e dos atos normativos federais, sendo 
possível o controle da sua constitucionalidade através da ação direta 
(STJ REsp 159.527 – RJ. 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 
DJ 29.06.1998, p. 206). 

 
 

No caso de atendimento a paciente vitima de aborto, o médico possui o 

dever legal de informar às autoridades judiciárias a ocorrência do crime, caso 

contrário, poderá incorrer em delito de contravenção penal, tipificado pelo artigo 

66, inciso II da Lei de Contravenções Penais55. No entanto, a própria norma 

encontra limite no sigilo médico, na medida em que, caso o aborto seja 

provocado pela gestante, o médico não poderá revelar o segredo já que estará 

expondo à paciente a processo criminal. No entanto, caso o aborto seja aquele 

provocado por terceiro, tipificado no artigo 125 do Código Penal56, é dever do 

médico quebrar o sigilo em cumprimento do dever imposto pela norma 

infraconstitucional das Contravenções Penais.  

Dessa maneira, conclui-se que em caso de interesse público 

emergente de investigação criminal de crime doloso contra a vida, é dever legal 

do médico fornecer toda a documentação necessária ao trabalho, constituindo 

assim, competência da justiça decidir sobre questões motivadores da quebra 

do sigilo médico. Ainda, a quebra do sigilo não acarretará prejuízos para a 

paciente ou a outros pacientes, o que também justifica a exceção do sigilo. 

 3.4 Conflitos entre interesses da coletividade e interesses do indivíduo    

A saude é um direito fundamental de caráter social, no qual a 

Constituição Federal de 1988 prevê como pertencente a todos e de 

competência do Estado zelar pela sua prestação, através de políticas públicas 

sociais e econômicas que visem o controle epidemiológico e à redução do risco 

de doenças (Artigo 196, CRFB/88). 57 

O problema que se instaura é no momento em que o direito à 

intimidade se opõe ao direito coletivo à saude e a prestação desta pelo Estado. 

Há aparente conflito de normas constitucionais quando, portanto, a 

                                                           
55 BRASIL. Lei das Contravenções Penais. Decreto Lei n. 3.688 de 3.10.1941. Publicada no 
Diário oficial da União de 03.10.1941. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3688.htm>. Acessado em 23.03.2016. 
56 BRASIL. Código Penal. (Decreto-Lei 2.848, de 7-12-1940). In: Vade mecum. 20 ed. São 
Paulo: Saraiva. 2015. Publicado no Diário oficial da União, de 31-12-1940 e retificado em 03-
01-1941. Artigo 125. p. 552. 
57 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Publicada no Diário oficial da União 
n. 191-A, de 05-10-1988. In: Vade Mecum. 20 ed. São Paulo: Saraiva. 2015. art. 196, p. 64 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3688.htm
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inviolabilidade da vida privada, assegurada pelo sigilo médico, impede o 

controle epidemiológico pelo poder publico.    

De acordo com o artigo 73 do Código de Ética Médica, como já dito, a 

quebra do sigilo poderá ter como legitimidade o dever legal, que é a obediência 

à lei. Dessa maneira, o médico deverá fornecer dados relativos a diagnósticos, 

terapia outros aspectos da saude de um ou mais particulares, em decorrência 

de imposição legal. Como exemplo do exposto, tem-se a Lei n. 6259 de 30 de 

outubro de 1975 e pelo Decreto n. 49.974 de 21 de janeiro de 1961 que prevê a 

notificação compulsória de doenças transmissíveis. O disciplinado na 

mencionada lei parece confrontar com o direito a intimidade, já que ao médico 

é imposto o dever de revelação de doenças de particulares à autoridades 

competentes.  

Algumas doenças, por seu perfil contagioso geram perigo à saude da 

população e, portanto, fundamentam a quebra do segredo médico. A Lei nº 

6.259/75 58dispõe sobre o controle epidemiológico de doenças pelo Poder 

Público. O artigo 7º da referida lei disciplina os casos em que o profissional da 

saude, mais precisamente o médico, deverá notificar compulsoriamente às 

autoridades sanitárias sobre a suspeita ou confirmação de doenças que, de 

acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, impliquem medidas de 

isolamento ou quarentena e àquelas relacionadas pelo Ministério da Saude. 

O artigo 269 do Código Penal tipifica como crime a omissão do médico 

ao dever de notificação compulsória nos casos de doenças descritas pela Lei 

nº 6.259/75. Nesses casos, de acordo com o artigo 10 da mesma Lei, a 

notificação deverá ter caráter sigiloso, mantendo-se a informação no exclusivo 

âmbito médico-sanitário. Somente em casos excepcionais de grande risco à 

comunidade, poderá promover a identificação do paciente fora do âmbito 

medico e sanitário, ainda assim, sob a autorização da autoridade sanitária e 

conhecimento prévio do paciente ou responsável. Caracteriza-se, portanto, 

quebra do sigilo médico enquadrado naquelas hipóteses de exceção previstas 

no artigo 73 do Código de Ética Médica de 2009, mais precisamente a hipótese 

de estrito cumprimento de dever legal.     

Dessa maneira, nos casos citados de doenças que possuem grande 

potencial de contágio, que são aquelas, segundo Marco Fridolin59, que se 

                                                           
58 BRASIL. Lei n. 6.259 de 30-10-75. Publicado no Diário oficial da União, de 31-10-1975. In: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6259.htm. Acessado em 21-03-16. 
59 SANTOS, Marco Fridolin Sommer. A AIDS sob a perspectiva da Responsabilidade Civil. São 
Paulo: Ed. Saraiva. 1999, p. 36. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6259.htm
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disseminam livremente por via aérea ou fecal, a garantia do direito à intimidade 

dos doentes contaminados, sofrerá alguma restrição por parte das autoridades 

médicas e sanitárias, dada à necessidade de troca de informações entre tais 

autoridades sobre o quadro de saude desses pacientes como meio de controle 

epidemiológico. Ou seja, o conhecimento sobre o diagnóstico, terapia, evolução 

do quadro e prognóstico, não se deterá ao âmbito do médico. No entanto, 

como regra, o sigilo deverá ser mantido em relação a terceiros. Tem-se então, 

relativização do direito à intimidade do indivíduo em prol do interesse maior da 

proteção à saude da coletividade. 

Importante mencionar a conduta do sigilo e do controle epidemiológico 

diante de pacientes portadores do vírus HIV. Predominava em países como 

China, Alemanha e em alguns estados norte americanos, a presença de 

elementos repressivos como meio de política preventiva do vírus, no qual se 

impunham a realização de teste sorológico aos chamados “grupos de risco”, no 

qual faziam parte os homossexuais, drogados e prostitutas. A política 

epidemiológica desses países, portanto, privilegiava o interesse social em 

detrimento do direito à intimidade e à liberdade individual, já que questões 

relacionadas à vida privada, como opção e conduta sexual e consumo de 

drogas deveriam ser compulsoriamente reveladas às autoridades médicas e 

sanitárias daqueles países responsáveis pela realização dos testes e controle 

posterior. 60 

Importante destacar a conduta do Poder Público brasileiro diante da 

necessidade do controle epidemiológico da AIDS. Apesar de a Lei nº 6.259/75, 

que trata das ações do governo na Vigilância Epidemiológica, estabelecer que 

as ações de vigilância epidemiológica compreendem todas as informações e 

investigações necessárias a programação de medidas de controle de doenças, 

o Programa Nacional de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

AIDS promovido pelo Ministério da Saude não adotou a imposição de triagem 

sorológica sistemática como estratégia de prevenção e controle da epidemia. 

Por outro lado, há o dever legal do médico informar as autoridades 

competentes sobre a existência de trabalhadores infectados pelo HIV, em 

razão do dever de notificação compulsória disciplinada na Lei 6.259/75. 

Tal conduta se estabeleceu por entender que o direito social à saude 

encontra limitações no direito individual à liberdade; e que os benefícios de 

uma triagem obrigatória de HIV em pacientes para fins de controle 
                                                           
60 SANTOS, Marco Fridolin Sommer. Op. cit. 1999, p. 25 
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epidemiológicos seriam menores do que os danos causados por tal conduta na 

vida íntima e psicológica do individuo, já que o conhecimento sobre a 

soropositividade poderia causar exposição do doente à estigmatização e 

tratamento discriminatório. Portanto, a decisão sobre a realização de testes 

para detectar o vírus deveria partir de uma decisão consciente do paciente, e 

não de imposição estatal com fins profiláticos. 

O HIV é um vírus sexualmente transmissível, ou seja, só há 

contaminação diante de condições bastante restritas, como no caso do vírus, 

através de fluidos corpóreos, como sangue, secreções sexuais e via materno-

fetal. Por esse motivo, a tutela da intimidade do doente poderá ser relativizada 

em determinados casos.  

Já que, como mencionado, o HIV é um vírus transmitido pela via 

sexual, é obrigação do soropositivo informar ao seu parceiro sua condição de 

portador do vírus. Nesta situação, caso o soropositivo não comunique sua 

condição de saude àquele interessado, esgotados todos os meios inidôneos 

para evitar a quebra do sigilo, poderá o médico conhecedor do caso, atuar em 

exceção ao sigilo e informar ao cônjuge sobre a soropositividade do paciente, 

já que caracteriza-se justa causa por ser o HIV moléstia grave, transmissível 

por contágio ou herança, podendo colocar em risco a vida do cônjuge ou 

descendência. Este é o posicionamento da Resolução própria do Conselho 

Regional de Medicina do Paraná. 61 

Ainda, nas hipóteses de doação de sangue, sêmen e órgãos, o direito à 

intimidade dos doadores será quebrada, já que as doações passarão pelo 

controle de rastreamento do vírus da AIDS. No entanto, como se trata de ato 

voluntário, caso o doador não consinta a realização do exame, ele poderá 

deixar de fazer a doação.    

     De acordo com Marco Fridolin62, o vírus da HIV é a primeira 

epidemia ocorrida no século XX durante a consolidação dos direitos humanos e 

individuais. Dessa forma, é característico da maioria dos Estados nação 

possuir como estratégia de controle epidemiológico a não imposição de testes 

sorológicos compulsórios e a restrição à liberdade de informação com relação à 

saude dos indivíduos envolvidos, com vias a preservar o direito fundamental à 

                                                           
61 BRASIL. Conselho Regional de Medicina do Paraná. Resolução CRM-PR Nº 05/1984. art. 2º. 
In: http://www.unicuritiba.edu.br/sites/default/files/publicacoes/arquivos/cadernos_de_ic.pdf. 
Acessado em 21-03-2016.  
62 SANTOS, Marco Fridolin. Op. cit. 1999, p.31. 

http://www.unicuritiba.edu.br/sites/default/files/publicacoes/arquivos/cadernos_de_ic.pdf
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intimidade, dignidade e à honra dos indivíduos possíveis portadores da 

condição.   

Situação controvertida é a do sigilo médico com relação a pacientes 

menores de idade. O Código de Ética médica preceitua no artigo 7463 a regra 

do sigilo com relação a pacientes menores de idade – não podendo mesmo 

revelar fatos de conhecimento aos pais e ou representantes legais. 

Miguel Kfouri traz entendimento doutrinário de que tal disciplina entraria 

em confronto com a própria Constituição Federal, já que são os pais e 

representantes legais os responsáveis pela preservação da família. O referido 

autor, também menciona posicionamento do Conselho Regional de Medicina 

(Cremesp) contrário ao imposto pelo código de ética, recomendando aos 

médicos, que em caso de menores de dezoito anos que procurassem serviços 

médicos a fim de prescrição de métodos anticoncepcionais, o fato fosse 

denunciado aos pais ou responsáveis.  

3.5 O conflito entre o sigilo médico e fins trabalhistas, tributários e 

previdenciários 

O conflito entre a intimidade do individuo e o interesse do empregador 

surge no momento em que estes exigem, como condição para a concessão de 

benefícios trabalhistas pleiteados e a justificativa de faltas, a apresentação do 

atestado médico pelo empregado.  

De acordo com Moraes64 (2003, p. 589):  

 
Atestado médico é documento exarado por médico para firmar a 
verdade de um fato ou manifestação do pensamento, [...] no qual o 
profissional atesta, após indicar o nome do paciente e a finalidade 
para a qual é expedido, à condição de saude ou de doença avaliada 
por exame clínico completo, bem como eventual capacidade ou 
restrição [...].    

 
 

Questão que se coloca mais problemática no tema é a da exigência, 

para fins trabalhistas, do Código Internacional de Doenças (CID) no atestado 

médico. O extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (Inamps), por meio da Portaria do Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS) nº 1.722 de 25.06.1979, alterado pela MPAS nº 

3.291 de 20.02.198465, estabelecera a exigência de inclusão do CID nos 

                                                           
63 BRASIL. Código de Ética Médica. Resolução CFM nº 1.897/2009 de 6 maio de 2009. In: 
<http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra.asp>.Publicado no Diário oficial da União, 
de  6 maio de 2009, Seção I, p. 75-77. Acessado em 25.03.2016. 
64 MOARES, Irany Novah. Op. cit. 2003, p. 589. 
65 BRASIL. Portaria MPAS nº 3.291, de 20-02-1984 - DOU DE 21/02/84 – Alterado. 
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atestados médicos, ficando a validade e eficácia do mesmo subordinada à 

colocação do  referido código, com o consentimento escrito do paciente, que 

indicaria o diagnóstico da doença pelo qual o empregado estaria faltando ao 

trabalho ou requerendo o pagamento de verbas trabalhistas. A fundamentação 

da portaria para tal exigência era de que haveria proteção do sigilo médico com 

relação ao empregado, já que o diagnóstico informado no atestado estaria 

codificado e somente o profissional da área médica responsável na entidade 

empregadora teria acesso e entendimento do mesmo.  

O Conselho Federal de Medicina editou a Resolução nº 1.658/2002 

66manifestando entendimento contrário à inclusão do CID nos atestados 

médicos em seu artigo 5º no qual afirma que “os médicos somente podem 

fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa 

causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu 

representante legal.”  

A Sessão de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), no julgamento do Recurso Ordinário nº 20238-58.2010.5.04.000067, 

entendeu ser nula a cláusula estipulada em Acordo Coletivo de trabalho que 

dispunha sobre a exigência da inclusão do CID, pelo médico, como condição 

de validade do atestado médico fornecido pelo empregado. De acordo com 

entendimento do Tribunal, a exigência do atestado codificado desrespeita o 

dever de sigilo profissional imposto pelo Código de Ética Médica, já que para 

tanto, fica a inclusão, subordinada a vontade expressa do paciente. Ainda, a 

exigência estaria em afronta direta ao principio constitucional do direito à 

intimidade e à vida privada do cidadão, já que este possui autonomia sobre a 

ingerência do que poderá ou não ser informado com relação à sua saude, não 

podendo tal informação ser objeto de validade de atestado médico. 

                                                           
66 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução n. 1.658 de 13.12.2002. D.O.U. de 
20.12. 2002, Seção I, pg. 422. In: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2002/1658_2002.htm. Acessado em 
21.03.2015 
67 RECURSO ORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE 
NATUREZA ECONÔMICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.[...] CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA. ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. EXIGÊNCIA DE 
PREENCHIMENTO DO CID. A Constituição Federal elegeu a intimidade e a vida privada como 
bens invioláveis. Trata-se, pois, de direito fundamental albergado no art. 5.º, X, da Constituição 
Federal. A exigência de indicação expressa do CID nos atestados médicos vai de encontro à 
referida diretriz constitucional, por se tratar de ingerência na vida privada do cidadão. A 
cláusula 22.ª, tal como redigida, não se coaduna com o Precedente Normativo n.º 81 desta 
Corte Superior, pois, além de conter obrigação à margem da lei e da Constituição Federal, não 
contempla a necessidade de convênio com a Previdência Social, no que se refere aos serviços 
ofertados pelos sindicatos da categoria profissional. [...]. (DJU 9.10.2012, fls. 02-13)   

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2002/1658_2002.htm
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Outro julgamento do TST em sede de Recurso Ordinário nº 268-

11.2014.5.12.00068 interposto em face de Ação Anulatória, no qual a recorrente 

requer a reforma da sentença de procedência do pedido de anulação de 

cláusula em acordo coletivo, que impõe à inclusão de CID como fundamento de 

validade do atestado médico fornecido pelo empregado, em caso de 

justificativa de falta. O Tribunal julgou desprovido o recurso, afirmando que não 

cabe ao acordo coletivo impor atestado codificado ao empregado para fins de 

exercício do direito de ausência no trabalho por motivo de doença comprovada,   

já que somente este poderá requerer, mediante vontade consciente e 

expressa, que o CID seja incluído em seu atestado médico, sendo, portanto, 

prerrogativa do indivíduo e não, obrigação. Afirma ainda, que a imposição fere 

direito constitucional da tutela da intimidade e da vida privada, não podendo 

haver ingerência do empregador sobre tal, excluindo os casos de justa causa e 

dever legal, no qual o médico terá o dever de informar ao empregador sobre o 

estado de saude do empregado.  

Dessa maneira, é entendimento pacífico do Conselho Federal de 

Medicina e da Justiça Trabalhista que a inclusão de Código Internacional de 

Doenças, ou qualquer informação relativa à saude do paciente, não poderá ser 

exigida pelo empregador como condição para o exercício dos direitos 

trabalhistas consolidados na CLT, leis especiais e normas constitucionais, já 

que o desejo e decisão acerca da concessão de informações sobre sua saude 

cabe tão somente ao individuo em razão do direito à intimidade 

constitucionalmente consolidado. Ainda, não pode o empregador impor tal 

assertiva ao médico, já que isto feriria o princípio basilar do sigilo médico.  

No entanto, há exceções ao sigilo médico com relação à saude do 

empregado, nas hipóteses em que o silêncio puser em risco a saude dos 

demais empregados ou da comunidade.69 Neste caso, o médico deverá 

informar ao empregador acerca da condição de saude do empregado.  

                                                           
68 RECURSO ORDINÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - CLÁUSULA 39 – ATESTADO MÉDICO – 
EXIGÊNCIA DE PREVISÃO DA CID. A exigência da CID nos atestados estipulada por norma 
coletiva obriga o trabalhador a divulgar informações acerca de seu estado de saúde sempre 
que exercer o seu direito - garantido pelo art. 6º, § 1º, “f”, da Lei nº 605/1949 - de justificar a 
ausência no trabalho por motivo de doença comprovada. Essa exigência, por si só, viola o 
direito fundamental à intimidade e à privacidade do trabalhador, sobretudo por não existir, no 
caso, necessidade que decorra da atividade profissional. Recurso Ordinário conhecido e 
desprovido (DJU 17.08.2015). 
69 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Código de ética médica. art. 76. D.O.U. de 
6.05.2009, Seção I, p. 75-77 
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Dessa feita, é fácil concluir que, em geral, os interesses do 

empregador, quando postos em confronto com o direito à intimidade e vida 

privada do indivíduo empregado, não prevalecem, já que estes se apresentam 

mais relevantes do ponto de vista social e de que, ainda, se faz presente a 

hipossuficiência e a vulnerabilidade do trabalhador na sua relação com o 

empregador. Por outro lado, quando o interesse maior da saude da coletividade 

ou de um conjunto de indivíduos estiver passível de ameaça pela condição de 

saude de um único individuo, o médico terá o dever de informar as autoridades 

competentes, relativizando o sigilo médico.   

No que tange aos fins tributários, quando do requerimento, pelo 

contribuinte, da concessão de isenção de Imposto de Renda (IR) sobre 

aposentadoria, pensões e reformas nos casos de acometimento de moléstia 

grave, haverá necessidade de que o requerente apresente laudo médico oficial 

comprovando sua condição de saude, para que se enquadre nos casos 

disciplinados em lei ordinária de isenção tributária.  

A isenção tributária, disciplinada nos artigos 175 e 176 70 do Código 

Tributário Nacional (CTN), se insere nos caso de exclusão do crédito tributário. 

Dessa maneira, de acordo com Leandro Paulsen (2012, p. 294.): 71 

 

 

A isenção, de outro lado, pressupõe a incidência da norma tributária 
impositiva. [...] A norma de isenção sobrevém justamente porque tem 
o legislador a intenção de afastar os efeitos da incidência da norma 
impositiva que, de outro modo, implicaria a obrigação de pagamento 
do tributo.  O afastamento da carga tributária, no caso da isenção, se 
faz por razões estranhas à normal estrutura que o ordenamento legal 
imprime ao tributo seja em atenção à capacidade contributiva, seja 
por razões de cunho extrafiscal Note-se que o efeito da isenção é 
determinado pelo art. 175 do CTN ao elencá-la como hipótese de 
exclusão do crédito tributário [...]. O efeito de exclusão do crédito 
tributário, na sistemática do CTN, faz com que tenhamos o 
surgimento da obrigação, mas que reste, o sujeito passivo, 
dispensado da sua apuração e cumprimento. 

 

 

                                                           
70BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei n. 5.172, 25.10.66. art. 175 e 176. D.O.U. de 
27.10.1966 In: Vade Mecum. 20 ed. São Paulo: Ed Saraiva, 2015, p. 744. 
71 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 4 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 294. 
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Dessa feita, a isenção do Imposto de Renda deve ser disciplinada por 

de lei ordinária que a condicione, de acordo com o artigo 176 do Código 

Tributário Nacional. A isenção de Imposto de Renda sobre aposentadoria e 

reforma, nos casos de portador de moléstia grave, está disciplinada pela Lei 

7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV72, com redação dado pela Lei 11.052/2004. 

Nestes casos, incluem doenças como neoplasias, cardiopatia, hepatopatia e 

nefropatia graves, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

imunodeficiência adquirida (HIV) e outras. De acordo com Lei 9.250/1995, que 

altera a legislação sobre imposto de renda, o seu artigo 30, condiciona a 

isenção do Imposto de Renda sobre aposentadorias, à comprovação da 

moléstia por laudo médico oficial emitidos pelo serviço dos entes federativos. 

Assim:  

 

 

 Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do 

reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos 
XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com 
a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 
1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial 
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.   73 

 

 

O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial interposto pela 

Fazenda Nacional, decidindo pelo termo inicial em que resta devida a 

restituição do IR pago pela contribuinte – ou seja, o termo a quo em que 

mesma passou a possuir direito à isenção – afirma que, a contribuinte passará 

a ser isenta do Imposto de Renda a partir da data da comprovação da doença 

mediante diagnóstico médico – que conterá a especificação da patologia pelo 

CID – e não da data da emissão do laudo médico oficial. Este somente servirá 

para provar o direito à isenção mediante a Receita Federal, em decorrência da 

doença preexistente. Dessa forma, é o entendimento do Egrégio Tribunal: 

 
 

                                                           
72 BRASIL. Lei n. 7.713/88 art.6º, inciso XIV. D.O.U. de 23.12.1988. In: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm>. Acessado em 30.03.2016. 
73 BRASIL. Lei n. 9.250/1995. Art. 30. D.O.U. de 27.12.1995. In: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9250.htm>. Acessado em 30.03.2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art6xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art6xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art6xxi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8541.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8541.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9250.htm
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TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA 
PESSOA FÍSICA.INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE 
APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE.ISENÇAO. TERMO 
INICIAL: DATA DO DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA. DECRETO 
REGULAMENTADOR (DECRETO Nº 3.000/99, ART. 39, 5º) 
QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LEI (LEI 9.250/95, ART. 30). 
INTERPRETAÇAO. 
1. Trata-se de ação processada sob o rito ordinário ajuizada por 
TEREZINHA MARIABENETTI PORT objetivando ver reconhecida a 
isenção de imposto de renda retido sobre os seus proventos de 
aposentadoria com fundamento na Lei 9.250/95, art. 30, por ser 
portadora de cardiopatia grave. A sentença julgou procedente o 
pedido ao reconhecer que a restituição deve ocorrer a partir do 
acometimento da doença. O TRF/4ª Região negou provimento ao 
apelo voluntário e à remessa oficial sob os mesmos fundamentos 
utilizados na sentença. Recurso especial da Fazenda apontando 
violação dos arts. 30 da Lei 9.250/95 e 39, 4º e 5º do 
Decreto 3.000/99. Defende que o art. 39, 4º e 5º do Decreto 3.000/99 
(Regulamento do Imposto deRenda) estabelece que as isenções no 
caso das moléstias referidas no art. 30 da Lei9.250/95 aplicam-se a 
partir da emissão do laudo ou parecer que as reconhecem. 
Sem contra-razões. 
2. A Lei 9.250/95, em seu art. 30, estabelece que, para efeito de 
reconhecimento da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da 
Lei 7.713/88, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial 
emitido por serviço médico oficial (da União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios). O Decreto 3.000/99, art. 39, 5º, por sua vez, preceitua 
que as isenções deverão ser aplicadas aos rendimentos recebidos a 
partir do mês da emissão do laudo pericial ou parecer que reconhecer 
a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou 
pensão. 
3. Do cotejo das normas dispostas, constata-se claramente que o 
Decreto 3.000/99 acrescentou restrição não prevista na lei, 
delimitando o campo de incidência da isenção de imposto de 
renda. Extrapola o Poder Executivo o seu poder regulamentar quando 
a própria lei, instituidora da isenção, não estabelece exigência, e o 
decreto posterior o faz, selecionando critério que restringe o direito ao 
benefício. 
4. As relações tributárias são revestidas de estrita legalidade. A 
isenção por lei concedida somente por ela pode ser revogada. É 
inadmissível que ato normativo infralegal acrescente ou exclua 
alguém do campo de incidência de determinado tributo ou de certo 
benefício legal. 
5. Entendendo que o Decreto 3.000/99 exorbitou de seus limites, 
deve ser reconhecido que o termo inicial para ser computada a 
isenção e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a 
título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, deve 
ser a partir da data em que comprovada a doença, ou seja, do 
diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial, o qual 
certamente é sempre posterior à moléstia e não retrata o objetivo 
primordial da lei. 
6. A interpretação finalística da norma conduz ao convencimento de 
que a instituição da isenção de imposto de renda sobre proventos de 
aposentadoria em decorrência do acometimento de doença grave foi 
planejada com o intuito de desonerar quem se encontra em condição 
de desvantagem pelo aumento dos encargos financeiros relativos ao 
tratamento da enfermidade que, em casos tais (previstos no art. 6º, 
da Lei 7.713/88) é altamente dispendioso. 
7. Recurso especial não-provido. (STJ REsp 812.799– RJ. 1ª Turma, 
Rel. Min. José Delgado, DJ 16.05.2006, p. 195-200). 
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Nesse mesmo sentido são os outros precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça: REsp 677603/PB, 1ª T., Ministro Luiz Fux, DJ de 25.04.2005; REsp 

675.484/SC, 2ª T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01.02.2005).  

Dessa forma, importante concluir que, a informação à Receita Federal 

sobre a doença sofrida pelo requerente da isenção é fundamento de validade 

para a concessão da mencionada isenção do Imposto de Renda sobre a 

aposentadoria, já que a própria patologia é condição para a exclusão do crédito 

tributário e, ainda, dentro daquelas doenças especificadas em lei ordinária. 

Portanto, o Código Internacional de Doenças deverá ser inserido no laudo do 

perito oficial, para que a Receita Federal possa conceder a isenção do Imposto 

de Renda.  

Também com relação a fins previdenciários e concessão do benefício 

da aposentadoria por invalidez, deve o requerente comprovar perante Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), autarquia responsável pela concessão da 

referida aposentadoria, a existência de doença que gere incapacidade 

permanente para qualquer atividade laboral ou incapacidade para seu trabalho 

por mais de quinze dias consecutivos, de acordo com os artigos 42 e 60 da Lei 

n. 8.213/1991. 74 Esta comprovação será feita através da produção de laudo 

oficial feito por peritos da própria autarquia, no qual atestem a doença que 

impede a capacidade laborativa do requerente do beneficio. Dessa maneira, a 

especificação da patologia será feita mediante a inclusão do Código 

Internacional de Doenças, para fins de controle previdenciário.  

Assim é o entendimento da Primeira Turma do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região:  

 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
EMPREGADO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INEXISTENCIA DE 
INCAPACIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE PARCIAL E 
DEFINITIVA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Para a concessão de 
benefício por incapacidade, é necessária prova da invalidez 
permanente para qualquer atividade laboral - no caso de 
aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91) - ou para o seu 
trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos - 
tratando-se de auxílio-doença (art. 60, da Lei 8.213/91). Além disso, 
em se tratando de trabalhador rural, exige-se a comprovação do 
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 
período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual 
ao número de meses correspondentes à carência do benefício 
requerido - no caso, 12 meses. 2. No que se refere à qualidade de 

                                                           
74 BRASIL. Lei n. 8.21/91. Art. 42 e 60. D.O.U. de 25.7.1991, republicado em 11.4.1996 e 

republicado em 14.8.1998. In: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm >. 
Acessado em 30.03.2016. 
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segurado especial, juntou aos autos, como prova material, documento 
de fl. 17 (certidão de assentamento do INCRA, área rural destinada 
desde 2003). A prova testemunhal confirmou o exercício do labor 
rural, sendo portanto reconhecido como segurado especial. 3. Quanto 
ao requisito de incapacidade laboral, o laudo médico pericial de fls. 
55/56, informou que o autor, 58 anos à época da perícia, apresenta 
trauma penetrante no olho direito há mais de vinte anos, visão 
monocular, CID 10: H 54. Olho esquerdo 20/20. Concluindo pela 
existência parcial e definitiva da incapacidade, há aproximadamente 
20 anos. 4. A visão monocular não gera, necessariamente, 
incapacidade ao trabalhador rural, de tal modo que seja possível a 
concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O 
próprio recorrido informou que teve uma lesão no olho direito há 
aproximadamente 20 anos, o que ocasionou a perda da visão. No 
entanto, em relação ao outro olho, conforme atestado médico que 
acompanhou a exordial, fl. 18, tem acuidade visual, com correção de 
lentes, de 20/20, ou seja, normal. 5. Não preenche, portanto, os 
requisitos para concessão do benefício. 6. Apelo do INSS provido. 

(TRF1 AC 00310848220124019199. 1ª Turma, Rel. Juiz Federal 

Régis de Souza Araújo, DJ 02.12.2015, p. 805).  

 

 

Nesse mesmo sentido são os precedentes do mesmo Tribunal: TRF1 

AC 00684566520124019199 2ª Turma, Rel. Des. Cândido Moraes, DJ 

06.05.2015, p. 738; TRF1 AC 00110494320084019199. 1ª Câmara Regional 

Previdenciária de Juiz de Fora, Rel. Juiz Federal Guilherme Fabiano Julien de 

Rezende, DJ 15.10.2015, p. 674.  

Importante concluir que, quando em destaque o interesse arrecadatório 

do Estado e controle de seu fundo previdenciário em confronto com o direito à 

intimidade do indivíduo, resta destacar que este será mitigado para que se 

possa ter controle da legitimidade dos benefícios e impedir prejuízos à Fazenda 

Pública.    
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4 CONCLUSÃO 

Diante das profundas transformações sociais, econômicas e científicas 

experimentadas pelo século XX, algumas tiveram grande reflexo na tutela dos 

direitos à personalidade e de como a atividade médica deverá se enquadrar – 

respeitadas as particularidades dos casos e dos novos conflitos advindos dos 

avanços científicos – para que aqueles sejam respeitados. 

Marcado pelo espírito da fraternidade e solidariedade entre povos, 

consequencia do fim da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos e a 

consagração dos direitos da personalidade, passaram a possuir grande 

importância na seara dos direitos fundamentais do indivíduo. O instituto do 

Segredo Médico caracteriza-se como instrumento – por parte do âmbito 

profissional médico – de proteção a tais direitos fundamentais individuais, já 

que possui como diretriz básica, o segredo sobre a vida íntima e privada – com 

destaque para os aspectos da saude – de qualquer individuo paciente. 

A exclusão do sigilo médico – em hipóteses de necessidade de 

inclusão da especificação da doença e CID em laudo pericial para fins 

previdenciários e tributários – mostra-se protetora do interesse do indivíduo, já 

que a comprovação da patologia, atestada por laudo pericial, é pré requisito 

para a concessão dos benefícios previdenciários e isenção fiscal.  O que torna 

a quebra o sigilo, meio de prova para o direito pleiteado. 

De tal feita, torna-se claro perceber a ocorrência de um fenômeno entre 

os séculos XX e XXI – ao menos no âmbito do Direito Brasileiro – da integração 

do segredo médico ao patamar constitucional de direitos da personalidade, 

mais precisamente os direitos à intimidade e vida privada individuais. 

O conflito de interesses surge no momento em que não é possível a 

tutela completa, ao mesmo tempo, de direitos pertencentes a dois ou mais 

sujeitos sociais distintos. Um limitará o outro. Há que se destacar que a tutela 

dos direitos da personalidade não é absoluta, já que como visto, em diversos 

casos, quando o direito a intimidade individual for colocado em confronto com 

outros direitos socialmente mais relevantes, aqueles deverão ser mitigados em 

favor destes. No entanto, os direitos da personalidade nunca poderão ser por 

completo afastados, já que o núcleo desses direitos possui como característica 

a indisponibilidade.  É então que surge o papel do Direito – quando o instituto 

do sigilo médico e o direito a intimidade se mostrarem conflituosos com outros 

interesses pleiteados e/ou direitos. Dessa forma, o Estado juiz entrará como 
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instrumento ponderador desses interesses, resolvendo o que é de fato direito e, 

mesmo o sendo, poderá sofrer certas restrições em detrimento de outros 

interesses opostos juridicamente mais relevantes. 
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