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RESUMO 
 

 

  O presente trabalho construiu-se a partir dos novos paradigmas que 

permeiam a relação médico-paciente. Se o profissional não mais se encontra em uma 

posição de superioridade (ao menos do ponto de vista fático) em face de seu paciente, que 

por sua vez está mais sensível em virtude das transformações oriundas da sociedade de 

massa, o elemento informação ganhou contornos importantíssimos, inserindo-se no núcleo 

principal da prestação, ao lado dos cuidados relativos à saúde propriamente ditos. 

 

  Nesse contexto, foi proposta uma nova visão do dever de informar na 

relação médico-paciente, tratando a informação como uma obrigação autônoma, que gera 

de per se – em caso de ausência ou vício – responsabilização civil. A reparação, em tal 

perspectiva, surge a partir da violação do direito à liberdade: se a autodeterminação é um 

atributo da personalidade do paciente, a afronta a esse direito acarreta danos indenizáveis. 

 

  Os limites do dever de informar, assim, desempenham relevante papel, pois 

demarcam a tênue linha que distingue a informação viciada (que ensejará 

responsabilização civil) daquela transmitida diligentemente. Assim, o conteúdo e a 

extensão da informação foram abordados, confrontando-se aspectos subjetivos, objetivos e 

buscando uma solução ao mesmo tempo viável (do ponto de vista prático), jurídica e justa. 

 

  Como o trabalho trata essencialmente do dever de informar na relação 

médico-paciente e das consequências jurídicas derivadas do inadimplemento dessa 

obrigação, foram destrinchados todos os elementos que compõem esse complexo vínculo, 

passando por sua evolução histórica, pelos princípios, valores e direitos que permeiam e 

iluminam esta relação e, finalmente, pelos sujeitos que a compõem. Aspectos processuais 

atinentes à prova do cumprimento do dever de informação foram, ainda, examinados. 

Diversas questões polêmicas, tais como recusa de tratamento, direito a não saber, 

privilégio terapêutico, dentre outros, foram também debatidos. 

 

Palavras-chave: relação médico-paciente – informação – liberdade – autonomia – 

consentimento informado – responsabilidade civil. 



ABSTRACT 

 
 
  This study is based on the new paradigms that permeate the doctor-patient 

relationship. If the medical professional no longer holds a superior position (at least from 

the factual point of view) vis a vis the patient who, on the other hand, is more aware to 

changes originating from doctor-patient relationship in the mass society, information 

availability has gained highly important contours, inserting itself into the core of services 

rendered, together with health care services themselves. 

 

  In this context, this study proposes a new vision of the duty to inform in a 

doctor-patient relationship, treating information as an autonomous obligation, that, per se, 

results in liability – in the case of its absence or flaws. The compensation, in such 

perspective, arises from breach of the right to autonomous choice: if self-determination is a 

characteristic of the patient’s personality, the disrespect of this right results in damages 

subject to indemnification. 

 

  Therefore, the limits of the duty to inform perform a relevant role since they 

demarcate the fine line that distinguishes flawed information (that can incur liabilities) 

from that transmitted diligently. Thus, the contents and the extension of the information 

were addressed, comparing subjective and objective aspects and seeking a solution at the 

same time viable (from the practical viewpoint), legal and just. 

 

  Since this study essentially deals with the duty to inform in the doctor-

patient relationship and of the legal consequences derived from noncompliance of this 

duty, all factors that compose this complex link were carefully examined, reviewing its 

historical evolution, the principles, values and rights that permeate and elucidate this 

relationship and, finally, the parties involved. Legal evidential procedures related to 

fulfillment of the duty to inform were also examined. Various controversial topics such as 

the refusal to undergo treatment, the right to not be informed, therapeutic privilege, among 

others, were also discussed. 

 

Key words: doctor-patient relationship – information – freedom – autonomy – informed 

consent – liability 



RIASSUNTO 
 
  Lo scopo della presente tesi è stato costruito a partire dai nuovi paradigmi 

che permeano la relazione medico-paziente. Dato che il professionista non si trova più in 

grado di mettersi in rapporto di superiorità (almeno dal punto di vista dei fatti) nei 

confronti del paziente, che al suo turno si trova più suscettibile in virtù delle trasformazioni 

richieste dalla società di massa, l’elemento informazione ha preso una piega diversa e 

importante, inserendosi nel nucleo principale di prestazione di servizi a fianco delle cure 

riguardanti la ritenuta salute.  

 
  Nel presente contesto, si propone una nuova impostazione sul rapporto 

medico-paziente che tratta l’informazione come obbligo autonomo, che scaturisce de per 

se – in caso di assenza o vizio – responsabilizzazione civile. La riparazione, sotto tale 

prospettiva, deriva dalla violazione dei diritti di libertà; se l’autodeterminazione è un 

attributo della personalità del paziente, l’inosservanza del sopraddetto diritto apporta danni 

indennizzabili. 

 
  I limiti del dovere di informare, svolgono ruolo rilevante, poiché segna la 

tenera linea che distingue l’informazione trasmessa in modo viziato (che procura 

responsabilizzazione civile) da quella trasmessa in modo diligente. Pertanto, il contenuto e 

l’estensione dell’informazione sono stati avvicinati, raffrontando aspetti soggettivi, 

obiettivi e cercando una soluzione al contempo viabile (dal punto di vista pratico), 

giuridica e giusta.  

 
  Siccome l’elaborato tratta essenzialmente del dovere di informare il 

rapporto medico-paziente e delle conseguenze giuridiche derivate dall’inadempienza 

dell’obbligo, sono stati individuati gli elementi costituenti di questo complesso vincolo, nel 

percorso della sua evoluzione storica, dei suoi principi, suoi valori e suoi diritti che 

permeano e danno luce al sopraddetto rapporto e, finalmente, dei soggetti che lo 

compongono. Aspetti processuali concernenti alla prova dell’adempimento dei doveri 

d`informazione sono stati, tuttora, esaminati. Diverse questioni polemiche, così come il 

rifiuto di cura, il diritto a non sapere, il privilegio terapeutico, tra l’altro, sono stati dibattiti 

pure. 

 
Parole-chiave: Rapporto medico-paziente – informazione – libertà – autonomia – 

consentimento informato – responsabilità civile. 
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  INTRODUÇÃO 

 
 

“A autonomia exige que permitamos que uma pessoa detenha o controle de sua 
própria vida, mesmo quando comportar-se de um modo que, para ela própria, 
não estaria de modo algum de acordo com seus interesses. 
[...] o valor da autonomia deriva da capacidade que protege: a capacidade de 
alguém expressar seu caráter – valores, compromissos, convicções e interesses 
críticos e experienciais – na vida que leva.”1 

 
 
  A relação médico-paciente concebida na antiguidade e desenvolvida durante 

muitos séculos, na qual se verificava um grande abismo entre os sujeitos envolvidos, hoje 

não mais existe. A figura do profissional “quase-deus” da qual irradiavam todas as 

decisões e comandos a respeito do destino do corpo, da saúde e da vida do paciente está, há 

muito, ultrapassada. O paternalismo que envolvia a posição do médico – enquanto único 

detentor dos elementos que delimitariam a terapêutica a ser eleita e o tratamento a ser 

ministrado – cedeu espaço ao surgimento do paciente sensível, ciente de seus “novos 

direitos”, efetivamente consagrados a partir da Constituição Federal e do Código Civil de 

2002. 

 

  Os princípios estatuídos na Lei Maior, dentre os quais importa destacar a 

dignidade da pessoa humana, e os direitos de personalidade insculpidos no vigente Código 

Civil, como o é a liberdade, estão inexoravelmente vinculados, e perfazem o rol de valores 

que circundam todo o ordenamento jurídico aptos a possibilitar a realização da pessoa 

humana2. Na relação médico-paciente hodierna, o elo que alinha a dignidade da pessoa 

humana com a liberdade é, inequivocamente, a informação. 

 

  O direito à informação do paciente – como resultado de uma construção 

doutrinária e jurisprudencial assertiva3 – o trouxe para o centro da relação, e lhe permitiu, a 

                                                
1 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais; tradução de Jefferson 
Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.318-319. 
 
2 A professora Maria Celina Bodin de Moraes estabelece a relação entre a liberdade e a “realização 
existencial”, contemplando ainda os princípios da dignidade e da solidariedade (MORAES, Maria Celina 
Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, prefácio, 
sem indicação de número de página). 
 
3 Um acórdão da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referido por Pontes de 
Miranda e datado de 1º de outubro de 1954 firmou o seguinte entendimento: “Em se tratando de médico, age 
ele com culpa e está obrigado a ressarcir o dano se, sem o consentimento espontâneo do cliente, o submete a 
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partir de tal perspectiva, conhecer o estado de sua saúde, o diagnóstico dos eventuais males 

que o acometem, os tratamentos possíveis e os riscos associados. O próximo passo será 

efetivação de sua autodeterminação: caberá ao paciente, receptor da informação, eleger o 

tratamento e sopesar os riscos a ele inerentes – de forma voluntária e livre. 

 

   O dever de informar prestado de forma completa e satisfatória, assim, 

possibilitará a contrapartida do paciente, traduzida por seu consentimento informado. A 

informação livre e esclarecida, fruto de um processo complexo4, se instrumentaliza 

mediante a formalização do chamado termo de consentimento livre e esclarecido, que 

traçará a linha divisória e a delimitação dos riscos que deverão ser suportados por cada 

uma das partes: médico e paciente5. Os fundamentos do dever de informar, nesse 

panorama, defluem de axiomas contemplados no sistema e de variadas legislações6. A 

relação médico-paciente, não se pode olvidar, é permeada pela confiança, cuja 

compreensão está vinculada às legítimas e razoáveis expectativas dos sujeitos de direito 

que a compõe. 

 

   Os deveres de lealdade e cooperação que devem nortear todas as relações 

jurídicas – traduzidos em sua essência pela boa-fé objetiva – aguçam e ampliam ainda mais 

o dever de informar na relação médico-paciente (aqui analisado tanto pela ótica do médico 

quanto pela do paciente). A informação, pois, corresponde a verdadeiro dever de conduta, 

                                                                                                                                             
tratamento do qual lhe advém sequelas danosas [...]” (in PONTES DE MIRANDA, F.C. Tratado de Direito 
Privado, Tomo 53. 2ª edição, Rio de Janeiro: Borsoi, 1966, p.436). 
 
4 Nesse sentido, Ana Carolina Brochado Teixeira assinala que o “processo” que culmina na exteriorização da 
vontade do paciente suscita uma informação preventiva e sucessiva, de forma a carrear os dados impactantes 
à saúde do indivíduo. (TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, corpo e autonomia privada. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2010. p.380). A prestação da informação como um processo será detalhadamente abordada 
ao longo do presente trabalho. 
 
5 Destaca-se, uma vez mais, a lição de Ana Carolina Brochado, para quem: “O consentimento informado é 
essencial por duas razões: (i) para que o paciente possa participar ativamente do processo terapêutico, já 
que ele é o protagonista dos atos que têm ingerência sobre seu corpo e (ii) para legitimar a conduta do 
médico.” (TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde ... cit.,. p.380). 
 
6 Ricardo Luis Lorenzetti, ao analisar os fundamentos do dever de informar, indica: (a) fundamento 
constitucional (respeito à liberdade); (b) fundamento dogmático (o ato jurídico deve ser voluntário e, para 
que exista voluntariedade, deve haver discernimento e intenção) e (c) fundamentos legais (Código de Defesa 
do Consumidor, Código Civil, Código de Ética Médica) (LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad 
Civil de los Médicos, Tomo I, Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni, 1997, p.203). 
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que assume contornos relevantes e importantes nessa relação específica a ponto de ser 

tratada autonomamente, não com um dever acessório, mas como elemento principal. 

 

   Fixadas tais premissas básicas, o objetivo precípuo desse trabalho é 

demonstrar que a informação é o fator propulsor da liberdade de todo e qualquer paciente a 

respeito das questões que envolvem o seu corpo, saúde e vida; não por outro motivo, a 

informação será tratada como elemento principal da relação médico-paciente e, portanto, 

como causa autônoma de responsabilização civil (na hipótese de sua ausência ou de sua 

prestação viciada). Para o delineamento das discussões propostas, será traçado o seguinte 

percurso: 

 

(i)  No primeiro capítulo, a evolução da relação médico-paciente será 

destrinchada – do paternalismo à autonomia. Serão abordados aspectos como a 

natureza jurídica da relação médico-paciente e as obrigações e regras de 

responsabilidade daí advindas. Por fim, a relação médico-paciente será 

examinada sob a ótica dos direitos fundamentais a ela inerentes (dignidade da 

pessoa humana, saúde, solidariedade e liberdade); 

 

(ii)  No capítulo II, aspectos como a confiança e boa-fé objetiva serão 

largamente desenvolvidos. Será analisada a tríplice função da boa-fé objetiva e 

sua integração na relação médico-paciente, que encerra os deveres de cuidado 

(segurança) e lealdade (cooperação) que por sua vez são fundamentos do dever 

de informar; 

 
(iii)  Já no capítulo III, introduzir-se-á a figura da informação como 

fundamento para a autodeterminação do paciente. Após, será abordado o 

conteúdo da informação (diagnóstico, prognóstico, alternativas de tratamento e 

riscos) e alguns elementos que podem alterar significativamente a sua 

transmissão (tais como urgência ou novidade do tratamento), para, em seguida, 

examinar-se-á individual e detalhadamente os sujeitos do dever de informar. 

Por fim, no desfecho do capítulo, serão contemplados os meios de transmissão 

da informação; 
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(iv)  O capítulo IV tratará dos limites do dever de informar. Serão 

abordados assuntos polêmicos como o direito de não receber informação e o 

chamado privilégio terapêutico. O excesso de informação como causa de 

prejuízo à autonomia do paciente e os aspectos quantitativos e qualitativos da 

informação em relação à capacidade de assimilação do paciente também serão 

avaliados. O último item abordará uma das questões mais complexas do 

presente trabalho: o efetivo limite da informação – até que ponto o médico deve 

ir? Qual a linha (certamente tênue) que traça a fronteira entre a boa (diligente) e 

a deficiente (negligente) informação? Critérios objetivos e subjetivos serão 

confrontados e suplantados com vistas a uma tentativa de solucionar o 

problema; 

 
(v)  No capítulo V, abordar-se-á a capacidade para consentir com o 

enfrentamento da condição dos adultos incapazes e dos menores. As questões 

controvertidas relativas ao direito de recusar tratamento e às declarações 

antecipadas de vontade serão desenvolvidas. A seguir serão abordados os casos 

nos quais se exige o consentimento expresso, o seu tempo, a sua presunção e, 

por fim, a sua revogação. 

 
(vi)  Os meios de prova da informação serão examinados no capítulo VI. 

Será tratada a questão da validade do termo de consentimento informado e da 

possibilidade da inversão do onus probandi em razão da dificuldade que terá o 

paciente de fazer prova negativa (no sentido de que não foi informado) e 

segundo os dispositivos previstos no Código de Defesa do Consumidor – que 

permeia, não sozinho, mas em diálogo com outros diplomas legais –, a relação 

médico-paciente; 

 
(vii) Derradeiramente, no capítulo VII, propor-se-á uma nova visão do 

dever de informar, não mais como um elemento acessório na relação médico-

paciente, e sim como obrigação autônoma, cujo inadimplemento (informação 

não prestada ou transmitida de forma viciada) enseja, de per se, 

responsabilização civil. Os argumentos propostos serão desenvolvidos em 

conformidade com entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. 
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  Se o exercício da liberdade individual situa-se numa perspectiva de 

privacidade, intimidade e exercício da vida privada e o seu significado está relacionado a 

“poder realizar” sem interferências de qualquer gênero, ou, nas palavras precisas de Maria 

Celina Bodin de Moraes, concretizar o próprio projeto de vida da forma como melhor 

convier7, a informação, no âmbito da relação médico-paciente, é o verdadeiro “motor” da 

autodeterminação desse paciente e, como tal, deve constituir uma obrigação autônoma, 

porquanto tão relevante e importante como a prestação tida classicamente como principal, 

referente, por sua vez aos cuidados de saúde. 

 

  Esses serão os nortes que, com firmeza, conduzirão os caminhos a serem 

trilhados no presente trabalho. 

 

                                                
7 MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida... cit., p.108. 
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  CAPÍTULO I 

 

A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 

 

1.1 Introdução: a evolução da relação médico-paciente, do médico de família ao 

consentimento informado 

 

  Durante muitos séculos, a função do médico esteve revestida de caráter 

religioso e mágico, atribuindo-se aos desígnios dos Deuses a saúde e a morte. Nesse 

contexto, desarrazoado seria responsabilizar o médico, que apenas participava de um ritual, 

talvez útil, mas exclusivamente dependente das vontades divinas.8 

 

  Foi com Hipócrates que se iniciou o distanciamento da figura do médico do 

sacerdotalismo e a sua aproximação – que ocorreu de modo muito lento e gradativo – ao 

método científico. O chamado Juramento Hipocrático – que constitui muito mais do que 

uma mera promessa de comportamento moral – caracteriza-se como verdadeiro código de 

ética médica e, embora não tivesse força coercitiva, foi de fundamental importância para a 

construção de um sólido alicerce ético da relação médico-paciente.  

 

  O médico e filósofo grego Hipócrates, conhecido como o “pai da 

Medicina”, foi quem primeiro abandonou as tradições egípcias e babilônicas que atribuíam 

o exercício da medicina muito mais às magias e feitiçarias do que às ciências biológicas e 

naturais. A ele atribui-se a autoria do chamado Corpus Hippocraticum, compilação de 

aproximadamente sessenta escritos que, juntamente com o Juramento de Hipócrates, pode 

ser considerado o grande legado da Antiguidade à ciência médica. 

 

  Mais recentemente, no final do século XIX, primórdios do século XX, o 

médico passou a ser visto como um profissional cujo título lhe garantia a onisciência. Era 

médico da família, amigo e conselheiro, figura de uma relação que não admitia dúvida 

sobre a qualidade de seus serviços, e, menos ainda, a litigância sobre eles. O ato médico se 

resumia na relação entre uma confiança (do cliente) e uma consciência (do médico). 

                                                
8 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado. Responsabilidade civil do médico, in Direito & medicina. Coord.: 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p.135. 
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  Atualmente, as circunstâncias dessa relação encontram-se bastante alteradas, 

mediante a massificação das relações sociais, pela qual médico e paciente passaram a se 

distanciar. A própria denominação dos sujeitos da relação foi alterada, passando-se para a 

nomenclatura usuário e prestador de serviços, tudo visto sob a ótica de uma sociedade de 

consumo cada vez mais consciente de seus direitos, reais ou fictícios, e cada vez mais 

exigente quanto aos resultados.9 

 

  Muda-se, então, o prisma sob o qual era analisada a relação: se antes o poder 

de decisão sobre tal ou qual tratamento era somente do médico, hoje essa escolha é, no 

mínimo, compartilhada com o paciente, que, de modo autodeterminado, poderá optar, 

dentre uma gama de possibilidades, qual tratamento melhor se adéqua às suas expectativas 

de cura. 

 

  Visando sistematizar os critérios e parâmetros para o exercício dessa escolha 

a ser feita pelo paciente, a doutrina europeia tem se dedicado com afinco, ao longo da 

última década, à construção dogmática do chamado consentimento informado, e que 

pode, pois, ser considerado “a pedra angular de uma ruptura conceptual do paciente que 

se transforma num consumidor de cuidados de saúde”.10 

 

  Reporta a doutrina que o respeito ao doente sempre foi reconhecido, desde a 

medicina antiga, embora sejam bastante parcas as referências à liberdade do paciente11. 

Assim, embora seja identificável já em Platão uma preocupação no sentido de “informar o 

                                                
9 “Passados que estão os tempos em que o “Físico” era uma espécie de Sacerdote, e a cura uma graça de 
Deus, a relação médico-paciente entrou no mundo do direito. Por todo o lado os casos de negligencia médica 
e de intervenções não consentidas vão chegando às salas dos Tribunais e às páginas dos jornais. Numa 
sociedade crítica, como a nossa, cidadãos clamam pela satisfação dos seus direitos e exigem 
responsabilidades em situações que outrora relegavam ao fado, ao azar”. PEREIRA, André Gonçalo Dias. O 
Consentimento informado na relação médico-paciente – estudos de direito civil, Coimbra: Coimbra Editora, 
2004, p.23. 
 
10 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento ... cit., p.20. Quanto à expressão “cuidados de saúde”, o 
autor explica que a doutrina portuguesa a tem utilizado para designar o ato médico no sentido mais amplo 
possível, abrangendo suas inúmeras e diversas facetas: diagnóstica, terapêutica, preventiva, curativa, 
paliativa, farmacológica, cirúrgica, estética, hormonal, laboral, ligada às praticas desportivas, aos seguros, de 
procriação assistida, de transplantação, de esterilização etc... 
 
11 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento ... cit., p. 25. 
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homem livre”, constata-se que, na verdade, tal preocupação visava à obtenção da 

cooperação e da confiança do paciente, facilitando, deste modo, o trabalho do médico. 

 

  Platão foi responsável pela ideia original de que o médico, ao lidar com seus 

pacientes, deveria orientar-se no sentido de persuadi-lo ao consentimento, de modo a 

reconduzi-lo ao estado de saúde. Tais noções foram desenvolvidas por Platão a partir da 

constatação de que existia, em Atenas, duas espécies de médicos, uma para cada classe de 

“cidadão”: a primeira espécie seria a dos médicos escravos, que tratavam, justamente, de 

escravos. Este tipo de médico “não dá ou recebe quaisquer explicações sobre as várias 

doenças dos diversos servos que tratam, limitando-se a prescrever para cada um deles o 

que julga certo com base na experiência (...) com a auto-suficiência de um monarca 

despótico (...)”. A segunda espécie de médico seria a dos médicos nascidos livres (que 

cuidavam, por sua vez, dos homens livres), que “conversa com o próprio paciente e com 

seus amigos”, e que “não prescreve nada ao paciente enquanto não conquistar o 

consentimento deste, para só quando consegui-lo, então, mantendo a docilidade do 

paciente por meio da persuasão, realmente tentar completar a tarefa de devolver-lhe a 

saúde”.12 

 

                                                
12 A visão platônica do atuar do médico, centrada no paternalismo do médico em relação ao paciente, 
norteou, na verdade, todo o pensamento da bioética até meados do século XX, quando foi suplantada pela 
reação aos horrores praticados pelos regimes nazi-facistas nesta seara. Pela sua importância, portanto, pede-
se vênia para transcrição mais completa do pensamento grego: “O ateniense: Esses, sejam livres ou escravos, 
adquirem sua arte sob a direção de seus mestres por meio da observação e da prática e não pelo estudo da 
natureza, que é o meio pelo qual os médicos livres eles mesmos aprendem a arte, sendo este também o meio 
pelo qual instruem seus próprios discípulos. Dirias que temos aqui duas classes do que é chamado de 
médicos? 
Clínias: Certamente. 
O ateniense: Estás também ciente de que como as pessoas enfermas nas cidades são constituídas tanto por 
escravos como por cidadãos livres, os escravos são geralmente tratados por escravos, em suas rondas pela 
cidade ou aguardando nos dispensários; e nenhum desses médicos dá ou recebe quaisquer explicações sobre 
as várias doenças dos diversos servos que tratam, limitando-se a prescrever a cada um deles o que julga certo 
com base na experiência, como se detivesse conhecimento exato, e com a auto-suficiência de um monarca 
despótico; em seguida passa de um átimo muito rapidamente para um outro servo enfermo, poupando assim 
seu mestre do atendimento dos doentes. Mas o médico nascido livre se ocupa principalmente de visitar e 
tratar das enfermidades das pessoas livres e o faz investigando-as desde o começo conforme o curso natural; 
conversa com o próprio paciente e com seus amigos, podendo assim tanto obter conhecimento a partir 
daquele que padece da doença [e seus amigos] como transmitir a esses devidas impressões na medida do 
possível. Ademais, ele não prescreve nada ao paciente enquanto não conquistar o consentimento deste, para 
só quando consegui-lo, então, mantendo a docilidade do paciente por meio da persuasão, realmente tentar 
completar a tarefa de devolver-lhe a saúde. Qual dessas duas formas da medicina revela o melhor médico, e 
em matéria de treinamento, qual o melhor treinador? Deverá o médico executar uma única função idêntica de 
duas maneiras ou de uma maneira apenas, e neste caso a pior maneira das duas e a menos humana?”. Platão. 
As leis, incluindo Epinomis, 2ª edição, tradução e notas de Edson Bini, São Paulo: Edipro, 2010, p. 194-195. 
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  Como se percebe, é inegável que havia sim, desde muito cedo, uma 

preocupação com a dignidade do paciente, mas esta preocupação tinha como foco muito 

mais o tratamento em si (e, claro, a aspiração de cura que este tratamento pudesse trazer) 

do que, propriamente, a liberdade de escolha do paciente13. Naquele contexto, portanto, o 

consentimento era desejável – e nunca obrigatório – e visava, antes de tudo, facilitar o 

trabalho do médico, viabilizar o tratamento de modo mais tranquilo; e não prestigiar as 

escolhas que cada paciente pudesse fazer sobre seu corpo e sobre sua própria saúde. 

 

  Nesse mesmo sentido, cumpre reportar que os escritos hipocráticos 

orientavam o médico a “cativar” o paciente, de modo a alcançar a confiança e a cooperação 

necessária ao bom desenvolvimento de seu mister. Pode-se dizer, desse modo, que 

imperava então uma visão acentuadamente paternalista da relação médico-paciente, na 

qual o enfermo era verdadeiramente tutelado pelo médico e ocupava, então, posição de 

mero objeto da atuação médica.14 

 

  Tais concepções começaram a ter seus pilares questionados por volta do 

século XVIII, com o Iluminismo e a emancipação do indivíduo e o desenvolvimento dos 

primeiros direitos humanos. Aos poucos, as doutrinas filosóficas idealistas foram 

absorvidas pela ciência médica, implicando relativa ‘emancipação’ do paciente. Ainda 

assim, o poder terapêutico da Medicina então praticada não diferia muito daquele 

verificado na Antiguidade, de modo que essa emancipação, nesse momento, não chegou a 

ser extremamente significativa – embora tenha sido já um passo importante na 

consolidação do consentimento informado como elemento fundamental desta relação. 

 

  Foi apenas no final do século XIX e início do século XX, com o implemento 

de políticas públicas sanitaristas e a descoberta de medicamentos fundamentais, tais como 

a penincilina e as sulfamidas, que se deu a chamada revolução terapêutica. Esta, somada a 

alguns outros fatores, tais como o progresso tecnológico, a democratização e difusão do 

ensino médico, implicaram enfraquecimento gradativo dessa visão paternalista da relação 

                                                
13 O primeiro registro escrito de incorporação do consentimento informado à relação médico-paciente refere-
se às leis talmúdicas, que impunham que o médico não executasse qualquer operação sem o consentimento 
do paciente, como reporta André Gonçalo Dias Pereira. O Consentimento ... cit., p.25. 
 
14 A expressão “enfermo”, aliás, deriva do latim infirmus, ou seja: débil, sem firmeza física ou moral, o que 
bem demonstra a sua posição de extrema fragilidade da relação médico-paciente. 
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médico-paciente, consagrando-se definitivamente o direito de informação do paciente em 

relação ao médico. 

 

  Mas pode-se dizer que o fator histórico realmente determinante, que 

contribuiu enormemente para a mudança de paradigma na relação médico-paciente foi o 

trauma das experimentações envolvendo seres-humanos levada a cabo pelo regime nazista. 

No pós-guerra, o sentimento comum era de aversão a toda e qualquer intervenção médica 

realizada sem o consentimento do paciente, sentimento esse que acabou sendo firmemente 

incorporado no Código de Nuremberg, de 1947 – que é, desse modo, o primeiro texto que 

explicita de modo claro o consentimento como exigência. 

  

  Na verdade, o Código de Nuremberg acabou firmando-se como primeira 

tentativa de sistematização dos direitos do paciente. Consiste ele de um conjunto de dez 

súmulas que visavam regulamentar os experimentos científicos envolvendo seres humanos, 

sendo essas súmulas, portanto, um produto dos debates gerados em torno dos julgamentos 

dos crimes de guerra submetidos ao Tribunal Internacional de Nuremberg. 

 

  Muito embora o texto em questão estivesse restrito à questão do 

consentimento para a investigação clínica, foi ele o grande desencadeador do debate 

havido no pós-guerra sobre o consentimento para cuidados médicos em geral. Nesse 

sentido, o Código de Nuremberg é considerado a semente do que consiste, hoje, na questão 

nuclear do direito médico moderno: o direito à autodeterminação do paciente. Vale 

conferir, assim, o teor integral da súmula primeira, cuja pertinência é indiscutível para o 

tema ora tratado: 

 

“O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. 
Isso significa que as pessoas submetidas a experimentos devem ser 
legalmente capazes de dar consentimento; essas pessoas devem exercer o 
livre direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, 
fraude, mentira, coação, astucia ou outra forma de restrição posterior; 
devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomarem 
uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam explicados às pessoas 
a natureza, a duração e o propósito do experimento; os métodos segundo 
os quais será conduzido; as inconveniências e os riscos esperados; os 
efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que 
eventualmente possam ocorrer, devido à sua participação no experimento. 
O dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento 
repousam sobre o pesquisador que inicia ou dirige um experimento ou se 
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compromete nele. São deveres e responsabilidades pessoais que não 
podem ser delegados a outrem impunemente”.15 

 

  Estabelecidas que foram, de modo bastante incisivo, pelo Código de 

Nuremberg, as premissas do consentimento como exigência, outro importante passo em 

direção à construção da “doutrina do consentimento informado” deu-se somente 1964, por 

meio da Declaração de Helsinque, da Associação Médica Mundial. Este texto, por sua vez, 

embora também estivesse ainda restrito à questão do consentimento para a experiência 

clínica, tem o mérito de ter sido o primeiro a galgar a amplitude de um texto internacional 

de ética médica. Mas foi só em 1981, com a Declaração de Lisboa, que a exigência do 

consentimento informado foi ampliada para o âmbito de todo e qualquer tratamento 

médico, consistindo ela em claro direito do paciente de rejeitar ou aceitar o tratamento 

proposto. 

 

  É bem verdade que já havia, ao longo dos séculos XVIII, XIX e primeira 

metade do século XX, algumas parcas manifestações da jurisprudência inglesa, francesa e 

norte-americana que tangenciavam a questão do consentimento informado para o 

tratamento médico. Mas o fato é que a chamada doutrina do consentimento informado 

tornou-se bem mais consistente ao longo da segunda metade do século XX, quando foi 

atribuído ao consentimento um caráter de imperativo ético-moral, considerado sob duplo 

aspecto: de um lado, no que tange à proibição imposta ao médico de tratar um paciente 

sem que tenha dele obtido o seu consentimento e, de outro lado, a obrigação, também para 

o médico, de fornecimento mínimo de informações relacionadas ao estado de saúde do 

paciente. 

 

  De acordo com o espanhol Julio César Galán Cortés16, historicamente é 

possível identificar quatro fases do processo de evolução da doutrina do consentimento 

informado: a primeira fase, por ele denominada de consentimento voluntário, corresponde 

ao período do pós-segunda guerra mundial, quando foi firmada expressamente a 

indispensabilidade do consentimento voluntário do sujeito de pesquisas clínicas. Em 

seguida, constatou-se a chamada fase do consentimento informado ou esclarecido, marcada 
                                                

15 Trials of war criminals before the Nuremberg Tribunals. Control Council Law 
 
16 GALÁN CORTÉS, Julio César. Responsabilidad médica y consentimiento informado. Madri: Civitas, 
2001, p. 44 e ss.  
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pelo dever de esclarecimento imputável ao médico. Num terceiro momento, o 

consentimento passou a ser avaliado sob o prisma da validade (consentimento válido), 

sendo que, atualmente, está em voga o chamado consentimento autêntico, que vem sendo 

entendido como aquele que se identifica plenamente com o sistema de valores do 

indivíduo. 

 

  O Código de Nuremberg, como já foi dito, foi o primeiro texto a consagrar o 

consentimento voluntário do indivíduo que se sujeitava à pesquisas clínicas como 

exigência, numa clara e evidente reação aos horrores praticados nos campos de 

concentração nazistas. Mas ainda nesta mesma fase – denominada por Galán Cortés de 

consentimento voluntário – há outro aspecto jurídico fundamental a ser considerado: a 

proclamação de grande parte das constituições europeias e a consagração da dignidade da 

pessoa humana, também como reação aos regimes totalitários que precederam a segunda 

grande guerra, tema sobre o qual é dedicado o item subsequente deste mesmo capítulo. 

 

  Já a fase do consentimento informado ou esclarecido, foi marcada pela 

consolidação do dever de esclarecimento imputável ao médico. A jurisprudência francesa 

aponta como leading case nesta matéria um caso julgado pela Court de Cassassion em 

1961, que afirmou textualmente que o médico deve fornecer ao paciente “uma informação 

simples, aproximativa, inteligível e leal, para que lhe permita tomar a decisão que ele 

entendesse adequada”. No âmbito da legislação francesa, o consentement éclairé apareceu 

com a lei relativa às experiências bioéticas já em 20 de dezembro de 1978, e foi 

confirmado pelas leis de bioética de 1994. 

 

  Nos Estados Unidos da América o chamado informed consent foi 

mencionado ainda em 1957, com o famoso caso Salgu versus Leland Stanford Jr. 

University Board of Trustees, em que se afirmou textualmente, inclusive, que “o médico 

não pode minimizar os riscos conhecidos de um procedimento ou operação para induzir ao 

consentimento de seu paciente”. 

 

  A fase do consentimento autêntico, por sua vez – que perduraria ainda hoje 

– é aquela na qual impera a “visão do indivíduo como portador de um sistema de valores 

auto-referencial absoluto”. É significativo desse entendimento o julgado emanado já no 
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ano de 1979 pelo Supremo Tribunal de Massachussets, que considerou que “cada adulto 

capaz tem direito a renunciar o tratamento, ou inclusivamente à cura, se o tratamento 

implica aceitar o que para ele são consequências ou riscos intoleráveis, por mais 

desaconselhável que isso possa parecer aos olhos do médico” (Rogers versus Oakin).17 

 

  Evidentemente, esse entendimento tem repercutido de modo bastante 

intenso na reformulação do entendimento bioético a respeito da relação médico-paciente, 

abrangendo inúmeras situações em que a autodeterminação do paciente é o ponto fulcral a 

ser destrinçado pelo Direito. Com efeito, se o século XX foi dedicado à construção 

dogmática do consentimento informado, que se deu paralelamente à discussão 

jurisprudencial sobre a natureza jurídica da relação médico-paciente – se de caráter 

contratual ou não, como será visto no item subsequente – pode-se afirmar que o século 

XXI será dedicado a debater as questões relacionadas à informação e ao consentimento 

informado. 

 

  Demonstrativos dessa afirmação são os dados trazidos pelo autor português 

André Gonçalo ao reportar estudo realizado pelo Colégio Oficial de Médicos de Barcelona 

no ano de 1998, segundo o qual metade das ações judiciais relativas à responsabilidade 

médica envolviam algum tipo de problema de comunicação (tais como violação de 

confidencialidade, realizações de intervenções médicas sem a correspondente informação 

ao paciente ou mesmo transmissão de informação insuficiente ou errada). Reporta ele, 

ainda, que na Alemanha, já na década de 70 do século XX, dois terços dos processos que 

debatiam a responsabilidade médica envolviam ausência ou insuficiência de informação.18 

 

  A evolução da relação do médico com seu paciente vem ganhando 

contornos inéditos que repercutem sensivelmente na esfera dos direitos subjetivos dos 

sujeitos envolvidos. De um lado o profissional que de forma inequívoca não mais se 

encontra – ao menos do ponto de vista fático – numa relação de hierarquia e sobreposição 

em relação a seu paciente e que, muitas vezes, está vinculado a contratos coligados de 

natureza complexa, nos quais se verifica uma produção em massa com remunerações vis, 

cujos efeitos são invariavelmente nefastos; do outro, o paciente moderno, que tem acesso a 

                                                
17 GALÁN CORTÉS, Julio César. Responsabilidad médica y … cit, p.64. 
 
18 GALÁN CORTÉS, Julio César. Responsabilidad médica y … cit, p.21. 
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ferramentas de pesquisa das mais variadas e que exige cada vez mais informações 

específicas a respeito do seu estado de saúde e das alternativas possíveis de tratamento. 

 

  Ainda, importa referir o aumento significativo das ações indenizatórias 

movidas contra os médicos e das denúncias realizadas junto aos Conselhos Regionais de 

Medicina em face dos profissionais que, segundo informações mencionadas por Ênio 

Santarelli Zuliani, corresponderam um aumento de 20% no ano de 2008 e 75% no ano de 

2007, respectivamente.19 

 

  Em meio a esse panorama, como é inevitável, surge a discussão referente à 

medicina defensiva, cujo objetivo é o desenvolvimento de atividades aptas a diminuir a 

ocorrência de divergências havidas entre o médico e seu paciente que poderão ser objeto de 

um possível conflito de natureza civil, ética ou mesmo penal. Há ainda outras inúmeras 

práticas adotadas que configuram a medicina defensiva, tais como elaboração de guias 

orientadores, manuais de defesas profissionais e mesmo a inclusão de uma disciplina 

específica nas entidades de ensino. 

 

  Segundo informação referida por Miguel Kfouri Neto, nos Estados Unidos a 

medicina defensiva está essencialmente vinculada ao investimento em exames que 

permitem uma certeza diagnóstica com o intuito de evitar demandas por má-prática 

médica. Anualmente, são gastos naquele país 15 milhões de dólares com a realização 

desses procedimentos.20 

 

  O bom médico, diligente, deve conhecer os novos paradigmas e as atuais 

nuances que permeiam a sua profissão, sempre com a intenção de melhorar o 

desenvolvimento de sua atividade. Contudo, a chamada medicina defensiva não pode se 

tornar um óbice ao exercício da profissão; nesses termos, o médico, fiel ao objeto precípuo 

de sua profissão, deve antes de tudo orientar as suas condutas em benefício do melhor 
                                                

19 ZULIANI. Ênio Santarelli et BRUNHARI, Andréa de Almeida. O Consumidor e seus direitos diante de 
erros médicos e falhas de serviços hospitalares in Revista do Advogado da Associação dos Advogados de 
São Paulo (20 anos de vigência do código de defesa do consumidor – desafios atuais), ano XXXI, nº 114, 
dezembro de 2011, p.56. 
 
20 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova: presunções, perda de uma chance, cargas 
probatórias dinâmicas, inversão do ônus probatório e consentimento informado: responsabilidade civil em 
pediatria, responsabilidade civil em gineco-obstetrícia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.416. 
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interesse do seu paciente, sempre segundo o atual estado da arte. Uma vez mais o 

Desembargador Miguel Kfouri Neto assinala três fatores, mencionados pelos próprios 

médicos, que podem evitar demandas promovidas por pacientes: honestidade, humildade e 

humanidade.21 

 

  A contratação, pelo médico, de um seguro de responsabilidade civil é outro 

assunto que invoca debates acalorados. Com efeito, a socialização do risco na área médica, 

projeta algumas variáveis importantes, algumas delas vantajosas, como por exemplo: (i) 

preservação do patrimônio do profissional; (ii) efetiva reparação da vítima; (iii) segurança 

e liberdade no desenvolvimento do ofício e outras desfavoráveis, como: (i) interferência 

negativa na relação médico-paciente; (ii) elevação os custos dos serviços médicos; (iii) 

fomento da chamada “indústria das indenizações”. A classe médica e suas entidades 

representativas, historicamente, vêm manifestando entendimento frontalmente contrário à 

contratação dessa modalidade de seguro, sob o argumento de que essa situação interferiria 

negativamente na relação médico paciente.22 

                                                
21 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica ... cit., p.422. 
 
22 “A menor passividade com que as pessoas em nosso país começam a reagir contra a violação de seus 
direitos repercute notadamente na área de saúde e é, certamente, um dos motivos principais dos cada vez 
mais freqüentes questionamentos judiciais dos prestadores de serviços de saúde por seus pacientes. 
Essa tendência faz com que os profissionais desta área sintam-se cada vez mais expostos e comecem 
efetivamente a se preocupar com medidas que possam adotar para sua proteção. 
A palavra “proteção”, associada ao verbo proteger, refere-se a medidas defensivas contra algo que se tem 
por indesejado ou prejudicial. Aparentemente, nada mais adequado que a busca dos prestadores de serviços 
de saúde por proteção contra os questionamentos judiciais aos quais estão expostos. Contudo, ao 
direcionarem essa proteção equivocam-se quanto o objeto do alvo. 
Os maiores questionamentos dos serviços de saúde pairam na despersonalização da relação entre o 
profissional de saúde e o paciente, originada a partir da chamada “massificação” da medicina e dos serviços 
de saúde em geral. Este distanciamento eliminou desta relação médico-paciente, quase por completo, 
elementos fortemente inibidores da eventual vontade do paciente questionar: confiança, respeito e, até 
mesmo, um certo temor reverencial que se tinha anos atrás. Havia uma autoridade quase suprema de seu 
médico, que lhe impedia de questionar. 
A prevenção de questionamentos de pacientes mediante estudo das causas que os levam a questionar e a 
adoção de medidas que eliminem ou reduzam estas causas de há muito são realizadas em outros países que já 
enfrentam estas demandas judiciais. A “banalização” das queixas e a “judicialização” da medicina, acrescida 
da chamada “justiça gratuita” são geradoras desta dificuldade no exercício médico. 
É de Armando de Oliveira Assis, que afirma: “seguro é o método pelo qual se busca por meio de ajuda 
financeira mútua de um grande número de existências ameaçadas pelos mesmos perigos, a garantia de uma 
compensação para as necessidades fortuitas e avaliáveis decorrentes de um evento danoso”. 
Inúmeras são as desvantagens do Seguro de Responsabilidade Civil: interfere negativamente na relação 
médico-paciente, estimula os processos contra médicos, eleva os custos dos serviços médicos, pode facilitar o 
erro médico, facilita a “indústria” das indenizações, fornece uma proteção aparente para o profissional, cria 
um cenário cativo para o médico e não cobre o dano moral. 
Desde a década de oitenta do século passado, o Conselho Federal de Medicina vem, reiteradamente, 
colocando-se contrário à participação dos médicos em seguros de responsabilidade civil por entender que 
essa medida traz grandes prejuízos à relação médico – paciente. Se esta relação é a grande alavanca do 
médico, fica claro, diante dos argumentos aqui expostos, que médicos e suas entidades representativas criem 
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  Fernando Noronha acrescenta ainda outro importante efeito nefasto do 

seguro dessa natureza: a responsabilidade civil deixa de exercer a sua função de prevenção 

de danos: “se quem tem de pagar a indenização é a companhia seguradora, as pessoas serão 

menos cuidadosas, com o que se multiplicarão os acidentes”.23 

 

  De qualquer forma, a questão é que o aprimoramento da relação médico-

paciente, não há dúvidas, passa necessariamente pela exacerbação do dever de informação. 

Condutas leais e probas – derivadas da boa-fé objetiva – permitirão que a relação se 

desenvolva de forma saudável e sustentável durante toda a sua existência (mesmo antes e 

depois da formalização do acordo de vontades), reduzindo, como consequência lógica, as 

eventuais divergências que possam se estabelecer e ocasionar conflitos (que muitas vezes 

se tornarão ações judiciais). 

 

  Mais do que a socialização dos riscos24 ou a adoção de práticas defensivas 

que podem efetivamente “engessar” o exercício da profissão, deve o médico procurar 

aperfeiçoar o processo mediante o qual serão esclarecidos e informados os fatores 

relevantes à doença ou aos cuidados de saúde que serão ministrados e aos riscos 

associados, possibilitando, dessa forma, que o paciente, receptor da informação, decida 

autonomamente. A evolução da categoria jurídica responsabilidade civil vem revelando, de 

forma inequívoca, que a prevenção in casu é de fato o melhor caminho, conforme já 

vaticinado pela visão de Teresa Ancona Lopez.25 

 

  Nesse contexto é que, atualmente, o consentimento informado tem sido 

compreendido muito mais como faculdade inalienável do ser humano – como aliás deve 
                                                                                                                                             

mecanismos de resistência a implantação destes propósitos, não permitindo a participação de novos 
intermediários na relação médico – paciente, além daqueles, pertinentes as operadoras de saúde.” (Parecer nº 
2004/2008, CRM/PR, disponível em http://portal.cfm.org.br/index.php?option=compareceres&busca 
Efetuada=true&pareceresUf=&pareceresNumero=&pareceresAno=&pareceresAssunto=1478&pareceresText
o=, acesso em 20/10/2011). 
 
23 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3ª edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p.572. 
 
24 Segundo o magistério de Teresa Ancona Lopez, “A doutrina da ‘socialização dos riscos’ tem fundamento 
ético na solidariedade social como necessidade de reparação integral de todos os danos. Há de se proteger as 
vítimas. [...] A socialização dos riscos tem como pilares o seguro social e o seguro privado de 
responsabilidade civil.” in Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier 
Latin, 2010, p.51. 
 
25 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução ... cit., p.207-208. 
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ser, eis que reflete um complexo de direitos da personalidade – do que como uma simples 

prerrogativa conferida ao médico. Impõe-se, assim, “que na construção jurídica desse 

instituto se encontre um equilíbrio que permita responder às exigências da autonomia da 

pessoa humana e à confiança que deve presidir a relação clínica”.26 

 

1.2 Natureza Jurídica da Relação Médico-Paciente 

 

  Como antes apontado, é possível afirmar que o século XX foi dedicado 

também ao debate jurisprudencial e doutrinário sobre a natureza jurídica da relação 

médico-paciente – se de caráter contratual ou não. 

 

  Reporta Aguiar Dias27, foi Josserand quem primeiro observou a tendência 

na jurisprudência francesa de que a responsabilidade médica não mais deveria ser vista 

como delitual. Savatier, por seu turno, foi quem defendeu que a prova na responsabilidade 

civil contratual recai sobre o devedor ou sobre o credor de acordo com a natureza da 

obrigação assumida (se é de meio ou de resultado), usando, para tanto, o exemplo do 

contrato de transporte – obrigação hoje tida claramente como de resultado, o que não 

ocorria à sua época.28 

 

  Segundo Massimo Franzoni, a distinção entrou em crise, já que seus 

âmbitos de aplicação - a responsabilidade contratual para os direitos subjetivos relativos, 

em especial aqueles que advêm dos contratos; e a extracontratual para proteger direitos 

subjetivos absolutos da pessoa, entre eles os da personalidade – perderam sua razão de ser. 

Elenca o autor ainda outros argumentos sobre sua diferenciação, com base nas fontes 

normativas e outros relativos à culpa, que foi concebida para ser aplicada unitariamente a 

ambos os ‘setores’ dos ilícitos. Acaba por concluir que a contraposição encontra-se 

superada, porque as diversidades de fontes entre as duas responsabilidades são destinadas a 

                                                
26 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento ... cit., p. 77. 
 
27 DIAS, José de Aguiar, Da responsabilidade civil. 6ª edição, volume I, Rio de Janeiro: Forense, 1979, 
p.280-281. 
 
28 DIAS, José de Aguiar, Da responsabilidade ... cit., p.283, nota 505. 
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realizar uma função que tende a ser unitária. Desse modo a responsabilidade passa a ser 

gênero em relação a essas duas espécies.29 

 

  Há ainda outras diferenças arroladas pela Doutrina brasileira que visam 

delimitar as distinções entre os dois regimes. Quanto à fonte, por exemplo, na 

responsabilidade contratual consiste ela na convenção, sendo que na responsabilidade 

aquiliana, a fonte consistiria no dever de não lesar, de não causar dano a ninguém, revelado 

na expressão neminem laedere.  

 

  Um terceiro critério de diferenciação seria a capacidade do agente causador 

do dano, certo que a convenção demanda agentes plenamente capazes quando da sua 

celebração, sem o que haverá nulidade e a não produção de efeitos indenizatórios; já na 

obrigação ex delicto, o ato praticado por incapaz tem o condão de dar origem à reparação, e 

essa deverá ser suportada por aqueles legalmente encarregados de sua guarda ou pelo 

próprio patrimônio do incapaz, nos casos em que seus responsáveis não tenham a 

obrigação legal de fazê-lo ou então não disponham de meios suficientes para tanto. 

 

  É também utilizada a gradação da culpa, pois, em regra, tanto a 

responsabilidade contratual como aquela extracontratual fundam-se na culpa, mas a 

obrigação de indenizar na responsabilidade aquiliana deflui da lei, cuja eficácia é erga 

omnes, o que determina algum escalonamento quando decorrente de contrato, de acordo 

com os diferentes casos em que seja ela configurada. Já naquela delitual, a culpa terá maior 

abrangência, alcançando até mesmo a falta ligeiríssima.30 

                                                
29 FRANZONI, Massimo, Tratatto della responsabilità civile - Tomo I - L’illecito. 2ª edição, Milano: 
Giuffrè, 2010, p.15-16 No original: “Fino al 1971 la distizione tra responsabilità contratualle e responsabilità 
extracontratualle era giustificata sistematicamente in ragione dei diversi ambiti di applicazione: la prima 
posta a protecione dei diritti soggttiviti relativi (principalmente quelli nascenti dal contratto); la seconda posta 
a protezione dei diritti soggettivi assoluti della persona (la proprietà ed i diritti  della personalità). Venuta 
meno la possibilita di utilizzare questo schema, per distinguire Le due responsabilità, la stessa distinzione è 
entrata in crise: sono sempre piu frequenti le opinioni che individuano la differenza nela sola diversità di 
fonte normative, e con ciò ne negano il valore; e quelle di coloro che si propongono di superarla, prevendo 
maggiori inasprimenti solo in considerazione della maggiore periculosità dell’attività esercita. Ciò sul 
pressupposto che ‘quando il debitore nom adempie l’obbligazione egli cagiona contenporaneamente un 
danno ingiusto e quindi deve rispondere anche ex art. 2043 c.c.’ Si può ancora aggiungere che per lungo 
tempo la colpa è stata pensata unitariamnente per essere applicata ne’ll uno come nell’altro settore di illeciti; 
di resente la nascita del concetto di ‘colpa professionale’ sembra indicare un laboratorio nel quale individuare 
standards e parametri di comportamento fungibili tanto in un settore quanto in un altro.” 
 
30 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8ª edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p.25-28. 
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  Como visto, é prevalente, no Brasil, o entendimento segundo o qual a 

relação médico-paciente enquadra-se na hipótese de responsabilidade contratual, não 

obstante estar a categoria jurídica em análise inserida – no vigente Código Civil – no 

capítulo dos atos ilícitos (artigo 951). Gustavo Tepedino assinala que a natureza jurídica da 

relação instaurada configura uma locação de serviços sui generis, na qual se observa, 

acrescida a prestação remunerada de um serviço atinente à saúde, um núcleo de deveres 

extrapatrimoniais31, como “deveres de conselhos, cuidados, abstenção de abuso ou desvio 

de poder”.32 O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, manifestou recente entendimento no 

sentido de ser contratual a relação estabelecida entre o médico e seu paciente.33 

 

  Ricardo Luis Lorenzetti, ao estabelecer a natureza contratual da relação 

formada entre o médico e seu paciente, cujo objeto precípuo é a cura mediante os cuidados 

disponíveis na ciência, caracterizou a avença como sendo consensual (cujo 

aperfeiçoamento se dá no momento em que formalizado o consentimento), bilateral 

(concurso de vontades) e comutativa. É ele quem, ao analisar a situação em debate no 

Brasil, assevera – sem embargo às intensas discussões doutrinarias a respeito – que àquela 

relação se aplicam as normas estampadas na Lei 8.078/1990, com exceção feita à 

responsabilização civil de natureza subjetiva do profissional, incidindo ali todo o restante 

das regras da lei consumerista34. Nesse mesmo sentido o ensinamento do Professor e 

Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, para quem a relação entre paciente e prestador de 

serviços na área da saúde configura-se como de consumo, tendo como fundamento para 

tanto as definições de consumidor e fornecedor previstas no próprio CDC.35 

 

  A doutrina arrola casos em que a relação entabulada migra para a esfera 

puramente extracontratual, em que não se identifica um acordo de vontades apto a ensejar 

                                                
31 TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade médica na experiência brasileira contemporânea in Temas de 
direito civil – Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.85. 
 
32 AGUIAR JR. Ruy Rosado de. In Direito & Medicina: ... cit, p. 140. 
 
33 STJ, Resp nº 1104665/RS, Relator Ministro Massami Uyeda, 4ª Turma, DJe de 04/08/2009. 
 
34 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad civil ... cit., p.318, 319 e 338 
 
35 ZULIANI, Ênio Santarelli et BRUNHARI, Andréa de Almeida. O Consumidor e seus direitos ... cit, p.60. 
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a formação de uma relação negocial, como o médico que presta socorro a um indivíduo 

desmaiado na rua; ou então o profissional que é chamado a acudir uma vítima durante um 

vôo. Contudo, mesmo nas situações em que o nascedouro da relação não se origina de um 

acordo de vontades, haverá dever de indenizar uma vez presentes os elementos 

caracterizadores da responsabilidade civil.36 

 

  A principal importância do debate instaurado, para os lindes deste trabalho, 

está nuclearmente ligada à produção da prova, matéria que será melhor abordada adiante 

(vide capítulo VI infra). Isso porque, caso seja ela entendida como contratual – como quer 

grande parte da doutrina37 –, caberá ao paciente fazer prova da existência da obrigação e do 

dano decorrente de seu não cumprimento; sendo que ao profissional incumbirá provar que 

agiu de acordo com seu dever objetivo de cuidado. 

 

  Conforme bem sintetiza Ruy Rosado de Aguiar Jr., o cerne da discussão 

cinge-se ao fato de que a distinção fundamental entre as duas modalidades de 

responsabilidade (contratual e extracontratual) relaciona-se à carga probatória atribuída aos 

sujeitos envolvidos: enquanto na responsabilidade contratual basta ao lesado demonstrar a 

existência do contrato e o seu efetivo inadimplemento, em conjunto com o prejuízo e com 

o nexo causal, na responsabilidade aquiliana sobrevém, para a suposta vítima, o ônus de 

comprovar a culpa do ofensor.38 

 

  Do ponto de vista prático, a atividade médica, em seu núcleo, deve ser 

temperada por discussões ainda mais sensíveis. Com efeito, o fato de ser a relação 

formalizada eminentemente contratual não implica a afirmação de que o insucesso na cura, 

na debelação dos males que acometem o paciente, consiste em inadimplemento hábil a 

caracterizar o dever de indenizar. 

 

                                                
36 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 7ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2010, p.74. 
 
37 Teresa Ancona Lopez. O Dano Estético. 3ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.109; Carlos 
Roberto Gonçalves, Responsabilidade ... cit, p.359; José de Aguiar Dias,  Da responsabilidade ...cit., p.283, 
apenas para citar alguns exemplos. 
 
38 AGUIAR JR., Ruy Rosado de. Responsabilidade civil ... cit. p.139. 
 



 
 

31 

  Nesse aspecto, inevitável a conclusão de que o médico, ao exercer a sua 

atividade, vincula-se em regra a uma obrigação de meio39, pela qual se compromete a 

envidar os seus melhores esforços – sempre pautado na ciência de sua profissão – em 

benefício de seu paciente. Há que se observar, dessa forma, os deveres de diligência, 

cautela e conhecimento técnico, com vistas a um resultado cujo alcance, todavia, escapa ao 

controle do profissional. 

 

  Com precisão, Julio César Galán Cortés acentua que o médico, em 

princípio, assume uma obrigação de “prudência e diligência”, conforme o atual estado da 

arte, pois em sua atividade estão sempre presentes circunstâncias aleatórias e fatores 

endógenos e exógenos que não lhe permitem garantir um resultado.40 

 

  A distinção procedida há muito pela doutrina, nos dizeres de Paulo Luiz 

Netto Lobo, não mais se sustenta, pois contradiz a função modernamente mais importante 

da responsabilidade civil – “a primazia do interesse da vítima” – além de configurar uma 

“inaceitável” desigualdade na distribuição das cargas probatórias entre as duas espécies de 

obrigação. Segundo esse autor, todo o paciente busca um resultado, vinculado à cura da 

doença ou ao alívio de seus males, sendo que fatores aleatórios, incontroláveis e 

imponderáveis que eventualmente frustrem o interesse (resultado esperado) do usuário do 

serviço consistirão causa eximente de responsabilidade do médico, sem que para tanto se 

tenha que alinhavar o raciocínio jurídico com uma “obrigação de meio”.41 

 

  O advento da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, suavizou os 

ingentes debates a respeito das classificações antes abordadas. A Lei Consumerista, 

delimitou expressamente que a responsabilização dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação do elemento culpa (artigo 14, §4º); ademais disso, trouxe efetiva 

                                                
39 Há fervorosos debates doutrinários e jurisprudenciais atinentes a assunção de obrigação de resultado em 
algumas especialidades médicas, como por exemplo, nas cirurgias estéticas embelezadoras. Essa discussão, 
contudo, é alheia ao objeto principal do presente trabalho e não será objeto de maiores explanações. A 
afirmação que se revela necessária caminha no sentido de que em todas as atividades médicas existem 
elementos aleatórios e fatores externos que escapam ao controle do médico, o que basta para concluir-se que 
o simples insucesso de um tratamento não implica em inadimplemento contratual.  
 
40 GALÁN CORTÉS, Julio César. Responsabilidad Civil Médica. 2ª edição, Navarra: Thomson Civitas, 
2007, p.66. 
 
41 LOBO, Paulo Luiz Netto. Teoria geral das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2005, p.32-35. 
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facilitação atinente à produção de prova, possibilitando a inversão do onus probandi 

tomando-se como premissa a hipossuficiência do consumidor42, nos termos do artigo 6º, 

VIII, “sem se cogitar da natureza (contratual ou extracontratual) da relação subjacente”.43  

 

  Na ponderação sempre precisa de Teresa Ancona Lopez “a discussão a 

respeito do enquadramento de tal responsabilidade dentro da culpa contratual ou 

extracontratual está hoje superada. A doutrina e a jurisprudência são francamente pela 

responsabilidade ex contractu do médico”44, jogando, portanto, certeira pá de cal sobre a 

questão. 

 

  Desta sorte, a atual sistemática legal no que toca à relação entabulada entre 

o médico e seu paciente permite caracterizar um liame contratual complexo, mediante o 

qual o profissional compromete-se a dar o melhor de seus conhecimentos com vistas ao 

interesse do destinatário do serviço, e cuja responsabilização civil ficará condicionada a 

verificação da culpa (além do dano e nexo causal), ressalvadas as hipóteses legais relativas 

ao ônus da prova, previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

 

1.3 A Relação Médico-Paciente e a tutela dos direitos fundamentais 

 

  De inegável relevância a abordagem do tema Direitos Fundamentais para o 

desenvolvimento deste estudo, eis que a mudança de visão histórico-jurídica, ao longo do 

tempo, permitiu a concepção do que atualmente pode ser considerada a relação médico-

paciente, na qual ambas as partes têm direitos e obrigações, e pela qual devem ter, acima 

de tudo, protegidos seus direitos inerentes de ser humano. 

 

  A denominação “Direitos Fundamentais” é, portanto, aquela designada 

pelos constitucionalistas para referir ao conjunto de direitos da pessoa humana 

reconhecido, de maneira expressa ou não, por uma determinada ordem constitucional. 

 

                                                
42 Toda a questão relativa à prova será objeto de análise específica no capítulo VI infra, do presente trabalho. 
 
43 TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade médica ... cit., p. 87. 
 
44 LOPEZ, Teresa Ancona, O dano ... cit., p.109. 
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  Segundo Oscar Vilhena Vieira, “Ao servir de veículo para a incorporação 

dos direitos da pessoa humana pelo Direito, os direitos fundamentais passam a se 

constituir numa importante parte da reserva de justiça do sistema jurídico”.45 

 

  Por meio do reconhecimento de alguns dos direitos fundamentais do homem 

que norteiam a relação entre médicos e pacientes, mas, para além dela, aquela entre 

indivíduos em geral, entre a pessoa e o Estado e, mais adiante, entre a sociedade e o 

Estado, chega-se à configuração atual das relações comerciais, familiares, existenciais etc., 

nas quais a prevalência do ser em detrimento do ter perfaz a pedra angular da proteção do 

direito. 

 

  Como bem ensina Fábio Konder Comparato, “a vigência dos direitos 

humanos independe de sua declaração em constituições, leis e tratados internacionais, 

exatamente porque se está diante de exigências de respeito à dignidade humana, exercidas 

contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não”. 46 

 

  Os direitos fundamentais serviriam, assim, para garantir a distribuição de 

interesses e valores protegidos como direitos, de forma imparcial, à medida que seria 

dispensado o mesmo padrão de respeito e consideração no tratamento de todas as pessoas 

ou, minimamente, para aquelas pessoas que se encontram em uma mesma situação.47 E, 

finalmente, pelos direitos fundamentais seria garantido o devido processo legal e a 

democracia, o que resultaria numa maior racionalidade das decisões coletivas.48 

 

  No entanto, inicialmente, esses direitos humanos fundamentais não eram 

reconhecidos pelos ordenamentos jurídicos então vigentes, que tiveram que passar por 

processos de reformulação, conquistados por meio de revoluções, para serem, então, 

positivados e aplicados, conforme doravante se passará a expor. 

 

                                                
45 VIEIRA, Oscar Vilhena, A constituição e sua reserva de justiça, São Paulo: Malheiros, 2002, p.224 e ss. 
 
46 COMPARATO, Fábio Konder, A afirmação histórica dos direitos humanos. 6ª edição, São Paulo: Saraiva, 
2008, p.227. 
 
47 BARRY, Brian, Justice as Impartiality, Oxford: Clarendon Press, 1999, p.72. 
 
48 HABERMAS, Jürgen, Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and 
democracy, Cambridge/Massachusetts: The MIT Press, 1996, p.118 e ss. 
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  Passa-se, a seguir, à breve análise de alguns desses direitos que se considera 

ser mais importantes, especialmente no desenrolar das relações mantidas entre 

profissionais da medicina e seus pacientes.  

 

1.3.1  Dignidade da Pessoa Humana 

 

  A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade 

humana à categoria de fundamento da República. Com efeito, os direitos fundamentais do 

ser humano estão intimamente ligados à ideia de dignidade da pessoa humana. Na 

realidade, dar proteção aos direitos fundamentais é tornar válida a própria concepção de 

dignidade da pessoa, já que só se reconhecem direitos fundamentais àquele que é dotado de 

personalidade, e que, por conseguinte, deve ter assegurada vida digna. Se nasceu com vida, 

adquiriu personalidade, e, desta forma, deve ser protegido em todos os aspectos que o 

fazem ser dotado de humanidade. Como bem obtempera o jurista português Paulo Otero, 

“é a dignidade da pessoa humana viva e concreta e os direitos fundamentais dela 

decorrentes que justificam o Estado e a Constituição”49, e não o contrário. 

 

  No entendimento de George Marmelstein50, a vida digna só pode existir em 

um ambiente em que não há opressão, razão pela qual os direitos fundamentais ligam-se 

intimamente à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder. 

 

  Para Daniel Sarmiento51, a dignidade da pessoa humana “costura e unifica 

todo o sistema pátrio de direitos fundamentais [...], representa o epicentro axiológico da 

ordem constitucional.” É, portanto, a dignidade humana que baliza os atos estatais e as 

relações privadas, elevando-a à condição de princípio mais importante da ordem jurídica. 

 

  Uma das mais precisas conceituações de dignidade da pessoa humana, 

forjada em íntima relação com a ideia de direitos fundamentais, é aquela elaborada por 

                                                
49 OTERO, Paulo, Pessoa humana e constituição: contributo para uma concepção personalista do direito 
constitucional, in Pessoa humana e direito, coord.: CAMPOS, Diogo Leite et CHINELLATO, Silmara Juny 
de Abreu. Coimbra: Almedina, 2009, p.355. 
 
50 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p.18. 
 
51 SARMIENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2ª edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p.84. 
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Ingo Sarlet, ao obtemperar que onde não haja respeito pela vida e pela integridade física e 

moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem 

asseguradas, onde não houver limitação do poder – ou seja, quando liberdade, autonomia, 

igualdade em direitos dignidade não forem reconhecidos e assegurados – não haverá 

espaço para a dignidade da pessoa humana. 

 

  Para o referido autor, dignidade da pessoa humana é “a qualidade intrínseca 

e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 

por parte do Estado e da comunidade...”.52 Continua o jurista, nessa mesma linha de 

raciocínio, consignando que a dignidade implica “um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável...”.53 

 

  Com base nesse conceito, podem-se definir direitos fundamentais como 

normas jurídicas ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, 

que, por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam o ordenamento jurídico. 

São, ainda, valores formalmente reconhecidos, positivados no plano constitucional de 

determinado Estado Democrático de Direito, e que, dada sua importância, merecem uma 

proteção especial, mesmo que implicitamente. 

 

  Os direitos fundamentais são, acima de tudo, resultado de reivindicações 

geradas por situações de injustiças e agressões a bens fundamentais, elementares e 

indissociáveis do ser humano, e que, por esses atos hostis, alicerçaram-se na ideia da 

dignidade humana, no viver com respeito, com saúde, com participação na sociedade. 

 

  Estão esses direitos fundamentais – na sua essência – ligados intimamente, 

direita ou indiretamente, a valores que dizem respeito à vida, à liberdade, à igualdade e à 

fraternidade ou solidariedade, visando resguardar a dignidade do ser humano. 

 

                                                
52 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal 
de 1988. 2ª edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.62. 
 
53 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade ... cit. p.26. 
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  Ocorre que nem sempre sua proteção dar-se-á de forma tranqüila, pois até 

mesmo em países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos da América, 

ainda não há aceitação pacífica da ideia de que direitos sociais são efetivamente direitos 

fundamentais, apesar do fato de Constituições de vários de seus Estados consagrarem 

direitos dessa natureza em seus textos. 

 

  Nos EUA – até os dias correntes – os direitos sociais são tidos como direitos 

de "categoria inferior". Tanto que aquele país tem se negado, de maneira sistemática, a 

ratificar tratados internacionais de proteção de direitos das chamadas segunda e terceira 

gerações, ao menos até a gestão do Presidente George Bush. Neste sentido, a informação 

precisa de Fábio Konder Comparato54 de que o último tratado internacional de direitos 

humanos integralmente ratificado pelos Estados Unidos foi o Pacto sobre direitos civis e 

políticos, aprovado pelas Nações Unidas em 1966.  

 

  Ainda relata o mesmo jurista que o pacto daquele mesmo ano de 1966 sobre 

direitos econômicos, sociais e culturais foi rejeitado pelo Congresso norte-americano, bem 

como diversos tratados posteriores, inclusive de cunho ambiental, como o chamado 

Protocolo de Kyoto de 1998, que prevê metas para a redução de emissão de gases para a 

atmosfera. 

 

  No Brasil, os direitos fundamentais, e, principalmente, a dignidade da 

pessoa humana, que serve de base e fundamento para os demais, foram expressamente 

previstos na Constituição Federal de 1988. 

 

  Segundo a lição precisa de Maria Celina Bodin de Moraes55, ao ser erigida a 

Constituição de 1988, alicerçada no princípio da dignidade da pessoa humana, o que 

culminou na criação de diversos outros princípios constitucionais de caráter normativo, 

repletos de valores ético-jurídicos fornecidos pela democracia, foi transformado o Direito 

Civil, que passou a não mais encontrar nos valores individualistas codificados o seu 

fundamento axiológico. Abandonou-se, assim, a perspectiva individualista, nos termos em 

                                                
54 COMPARATO, Fábio Konder, A Afirmação Histórica ... cit, p.531-532. 
 
55 MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à pessoa humana, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.74. 
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que era garantida pelo Código Civil de 1916, substituindo-a pela concepção da 

solidariedade social. 

 

  Foi o filósofo alemão Emanuel Kant56, por meio de seu imperativo 

categórico, quem bem definiu a noção de dignidade humana, ao mesmo tempo em que 

reassentou a questão da moralidade em novas bases. Esse imperativo categórico é 

composto pela exigência de que o ser humano jamais seja encarado como um meio para se 

atingir um fim, mas – ao contrário – que seja visto como um fim em si mesmo. Ou seja, a 

finalidade do legislador deve ser o próprio ser humano. A dignidade humana, portanto, 

impõe barreiras a todas as ações que não encarem a pessoa como fim, mas como meio. 

Kant, desta forma, contemplou a dignidade humana como uma exigência de 

imparcialidade. Se são as pessoas fins em si mesmas, devem ser respeitadas e se respeitar 

umas às outras, já que deve partir-se do imperativo de que todos têm o mesmo valor, logo, 

são merecedores do mesmo respeito. 

 

  Assim, tem-se que o imperativo categórico baseia-se na dignidade humana.  

Essa dignidade humana representaria um valor interior e de interesse geral, o qual nunca 

poderia ser substituído por outro equivalente, diferentemente do que ocorre com o preço de 

dado bem, que é o quantificador de um valor exterior, atribuído a alguma coisa. Por 

conseguinte, as coisas teriam preço e as pessoas, diversamente, dignidade. 

 

  É o princípio da dignidade humana, sob esta ótica, a base da Constituição de 

1988. Tudo aquilo que possa reduzir a pessoa à condição de objeto será desumano e, 

consequentemente, contrário a ela. Por toda a Constituição Federal Brasileira é possível 

encontrar uma série de direitos intimamente ligados à dignidade humana, como, por 

exemplo, no caput do artigo 5º, que trata da proteção à vida, ou ainda no inciso III desse 

mesmo artigo, no qual se aborda a proteção à integridade física, psíquica e moral, ou 

mesmo à vedação às penas de morte ou de caráter perpétuo ou cruel, previstas no inciso 

XLVII do mesmo artigo 5º.  

 

  Exatamente por isso, aliás, de tempos em tempos, retomam-se as discussões 

acerca da eutanásia – que, por sinal, é proibida em quase todos os países – que tem por 
                                                

56 KANT, Emanuel, Fundamentação da metafísica dos costumes, in Kant Political Writings. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997, p.18 e ss. 
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escopo assegurar uma morte piedosa, sem sofrimento, àquele que padece de moléstia 

irreversível e degradante. Nesse caso, a morte digna também estaria diretamente 

relacionada à dignidade humana, já que morrer dignamente também é um direito de todos, 

sendo permitido, nesse sentido, pelo ordenamento jurídico brasileiro, a ortotanásia, que 

consiste no não prolongamento da vida mantida unicamente por aparelhos. 

 

  Com efeito, a mesma autora, Maria Celina Bodin de Moraes57, entende que 

o substrato material da dignidade pode ser desdobrado em quatro postulados, “i) o sujeito 

moral (ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais a ele, ii) merecedores 

do mesmo respeito à integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado de vontade livre, 

de autodeterminação; iv) é parte do grupo social, em relação ao qual tem garantia de não 

vir a ser marginalizado”. 

 

  Por esse desdobramento da dignidade, é possível entender que outros 

princípios, também assegurados pela Constituição, legitimam a proteção desse princípio 

maior da dignidade da pessoa humana: igualdade, integridade física e moral, liberdade e 

solidariedade. 

 

  O direito à igualdade, como um dos corolários à validação da dignidade, 

preserva o ser humano do tratamento discriminatório, concedendo direitos iguais a todos. 

Na realidade, não se trata de conceder direitos iguais a todos, já que não são todos iguais, 

mas de conceder tratamento desigual aos desiguais, como forma de nivelar as diferenças, 

aproximando-nos uns dos outros. 

 

  Nesse passo, o direito à integridade psicofísica garante aos indivíduos a 

proteção aos direitos personalíssimos, instituindo, hoje, ainda nas palavras de Maria Celina 

Bodin de Moraes, “o que se poderia entender como um amplíssimo ‘direito à saúde’, 

compreendido este como completo bem-estar psicofísico e social”58. O foco de proteção sai 

do patrimônio e vai para os bens extrapatrimoniais, que estão diretamente ligados à 

dignidade humana. 

 

                                                
57 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à ... cit., p.85. 
 
58 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à ... cit., p.94. 
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  As violações à integridade física e moral compreenderiam não apenas os 

direitos relacionados à personalidade, mas também aqueles puramente de caráter psíquico, 

relacionados, por exemplo, à perda de um ente querido, a um assédio sexual, a um erro de 

diagnóstico, a uma falha no dever de informação etc. 

 

  No que tange à liberdade individual, consubstancia-se essa, cada vez mais, 

nas perspectivas de privacidade, intimidade, vida privada, na possibilidade de realizar 

escolhas individuais. Esse direito, no entanto, deve ser sopesado com aquele da 

solidariedade social. Até onde poderia ir a liberdade, sem se que se ferisse a solidariedade 

social? A resposta a essa pergunta deve ser sempre a dignidade humana. A medida de 

aplicação da liberdade ou da solidariedade social será a dignidade humana, pela qual ora se 

penderá mais por uma, ora por outra. Se, por um lado, a imposição excessiva da 

solidariedade pode anular a liberdade, a liberdade exagerada também não se compatibiliza 

com a solidariedade. Se ambas forem ponderadas, no entanto, seus conteúdos tornam-se 

complementares. 

 

  A partir dos crimes praticados no regime nazi-fascista, intensificou-se a 

proteção da “humanidade”. Como resposta aos crimes contra essa humanidade, começou-

se a pensar na sua proteção como coletividade. Mais adiante, passou-se à proteção do 

patrimônio social, do patrimônio comum à humanidade, contra a exploração inadvertida de 

recursos naturais. 

 

  Foi nessa época, no período do pós-guerra, por meio das Constituições 

elaboradas no século XX, que se criou o cenário de pessoa humana e dignidade, em 

detrimento da vontade individual e situações patrimoniais. Esse valor social deriva da 

consciência racional e coletiva dos interesses partilhados pelas pessoas, e volta-se à noção 

de garantia de existência digna e comum a todos. 

 

  Com efeito, esses quatro principais corolários da dignidade humana 

permitem encontrar a tutela desse direito, de modo que a inclusão em uma dessas 

categorias (liberdade, igualdade, integridade e solidariedade) não necessariamente exclui a 

possibilidade de se encontrar a tutela em alguma outra. Para preservar a dignidade humana, 
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é possível que uma mesma situação encontre tutela em um ou outro corolário, ou mesmo 

em mais de um ao mesmo tempo. 

 

1.3.2 Saúde - Objeto da Relação Médico-Paciente 

 

  Com espeque no princípio da dignidade humana, a Constituição Federal 

elevou a preservação da saúde e a própria vida ao patamar dos direitos e garantias 

fundamentais. Em realidade, ao assegurar outros direitos fundamentais, como a igualdade, 

liberdade etc., o que se busca, prioritariamente, é a proteção ao livre e bom 

desenvolvimento da vida. De nada serviria dar proteção a direitos, sem antes buscar a 

preservação da vida. Contudo, a dúvida reside na seguinte questão: a saúde e a vida seriam 

direitos ou garantias constitucionais? 

 

  Paulo Bonavides59, citando Rui Barbosa, enfrenta essa questão ao mostrar a 

distinção entre direito e garantia: “Direito ‘é a faculdade reconhecida, natural, ou legal, de 

praticar ou não praticar certos atos.”. E continua o autor afirmando que “garantia ou 

segurança de um direito, é o requisito de legalidade, que o defende contra a ameaça de 

certas classes de atentados de ocorrência mais ou menos fácil.” . 

 

  Os direitos, portanto, na visão do autor referido, representariam certos bens, 

ao passo que as garantias assegurariam a fruição desses bens. Os direitos, destarte, seriam 

o principal e seriam compostos de carga declaratória; as garantias seriam acessórias e 

estabelecer-se-iam a partir desses direitos. 

 

  Pode-se afirmar, desse modo, que a vida e a saúde seriam direitos tanto 

quanto garantias. A Magna Carta não somente declara a vida e a saúde como direitos 

fundamentais do homem, garantindo seu exercício, mas também assegura sua fruição, 

trazendo também o remédio constitucional que a faz eficaz, que a protege de eventual 

violação. 

 

                                                
59 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24ª edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p.528. 
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  Como ensina José Afonso da Silva60, a preservação da vida, assegurada no 

caput do artigo 5º da Constituição, compreende a defesa de tudo que atente ao processo 

vital, que leva à formação e constituição da pessoa, nela abrangidos o direito à existência, à 

integridade física e moral, ao afastamento da pena de morte, tortura, eutanásia e aborto. 

 

  Na mesma esteira, ao tecer esclarecimentos sobre o direito à saúde, Ingo 

Sarlet61 define que constitui ele um “direito de defesa, no sentido de impedir ingerências 

indevidas por parte do Estado e terceiros na saúde do titular”. Continua o autor dizendo 

que, simultaneamente a esse direito de defesa, o direito à saúde impõe ao Estado “a 

realização de políticas públicas que busquem a efetivação deste direito para a população, 

tornando, para além disso, o particular credor de prestações materiais que dizem com a 

saúde”, citando como exemplos o dever de disponibilização de atendimento médico e 

hospitalar, fornecimento de medicamento, exames etc. 

 

  Sob esse ponto de vista, o direito à saúde é encarado como um direito de 

defesa, bem como um direito com status positivo, à medida que exige do Estado uma ação 

para a efetivação desse mesmo direito. É esse o entendimento do referido jurista, quando 

consigna que o direito à saúde comporta duas vertentes: uma de natureza negativa, 

consistente no direito de exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenha de qualquer ato 

que prejudique a saúde; outra de natureza positiva, consubstanciada no direito às medidas e 

prestações estaduais visando à prevenção das doenças, bem como o seu tratamento. 

 

  Logicamente, a saúde, objeto de proteção, principalmente, pelo artigo 196 

da Constituição Federal, não pode aqui ser vista de forma linear, no único sentido de bem-

estar e higidez. Pelo contrário, deve ser encarada como o estado de equilíbrio dinâmico 

entre o indivíduo e o ambiente no qual se relaciona, não apenas no seu aspecto físico, mas 

psicológico e psicossocial.  

 

  Com o desenvolvimento da proteção a direitos fundamentais, de geração em 

geração de direitos, já não se deve mais compreender a saúde apenas do indivíduo isolado, 

                                                
60 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 14ª edição, São Paulo: Malheiros, 1997, 
p.194. 
 
61 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito 
à saúde na constituição de 1988, p.98, in Interesse Público nº 12, São Paulo, 2001, p.91-107. 
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destacado da sociedade. Deve-se visualizar a saúde da coletividade, ou do indivíduo inserto 

em determinada sociedade, para que se possa compreender o que é necessário para a 

manutenção e preservação da saúde. Por isso, também, que não se deve enxergar cada 

direito fundamental de maneira isolada, já que, v.g., por vezes, é necessário fazer valer a 

proteção do meio-ambiente, para que se proteja, reflexamente, o direito à saúde. Os 

direitos fundamentais, nessa linha de raciocínio, são interdependentes, e estão imbricados 

uns nos outros. 

 

  Por meio de sua carta de Constituição, elaborada em 22 de julho de 1946, na 

cidade de Nova Iorque, a Organização Mundial da Saúde definiu o significado de saúde 

como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 

ausência de doença ou de enfermidade”. Nessa mesma Constituição, previu a OMS outros 

requisitos indispensáveis à consecução da saúde, atribuindo-lhe um caráter social, a ser 

desenvolvido conjuntamente entre os países.62 

 

  Notadamente, a preservação da saúde possibilita o direito igual de todos os 

seres humanos à vida, o que se perfaz, também, e esse é o ponto que aqui interessa, com o 

emprego das mais modernas técnicas disponíveis na medicina, de acordo com o state of the 

art da época em que se encontre. 

 

  Embora caiba ao Estado zelar por essa “distribuição da saúde”, ante a 

carência do sistema público de saúde, concorre com essa preservação da saúde a iniciativa 
                                                

62 Dentre outros, a OMS, em sua Constituição, formulou os seguintes requisitos para a efetivação mundial da 
saúde: “Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de 
todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição económica ou social. 
A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita 
cooperação dos indivíduos e dos Estados. 
Os resultados conseguidos por cada Estado na promoção e protecção da saúde são de valor para todos. 
O desigual desenvolvimento em diferentes países no que respeita à promoção de saúde e combate às 
doenças, especialmente contagiosas, constitui um perigo comum. 
O desenvolvimento saudável da criança é de importância basilar; a aptidão para viver harmoniosamente 
num meio variável é essencial a tal desenvolvimento. 
A extensão a todos os povos dos benefícios dos conhecimentos médicos, psicológicos e afins é essencial para 
atingir o mais elevado grau de saúde. 
Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação activa da parte do público são de uma importância 
capital para o melhoramento da saúde dos povos. 
Os Governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual só pode ser assumida pelo 
estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas. 
Aceitando estes princípios com o fim de cooperar entre si e com os outros para promover e proteger a saúde 
de todos os povos, as partes contratantes concordam com a presente Constituição e estabelecem a 
Organização Mundial da Saúde como um organismo especializado, nos termos do artigo 57 da Carta das 
Nações Unidas.” 
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privada. Certamente, essa prestação de serviços pela iniciativa privada deverá ser analisada 

com a mesma dimensão teórico-conceitual do âmbito público, devendo ser reprimidas 

quaisquer lesões aos direitos e garantias fundamentais, decorrentes dessa “prestação de 

saúde”. 

  

  Indubitavelmente, a prestação de serviços médicos voltados à saúde – e é 

esse o tema que interessa discutir –, seja no âmbito privado, seja no público, deverá ser 

desempenhado por um profissional da medicina, habilitado para prestar atendimento, sem 

colocar a vida de outrem em risco. Com efeito, o médico acaba fazendo as vezes do 

Estado, quando presta serviços relacionados à saúde, de forma a assegurar a fruição 

daqueles direitos outrora mencionados (vida e saúde). 

 

  Como bem salienta Dalmo de Abreu Dallari, a medicina é uma das 

profissões mais diretamente ligadas aos Direitos Humanos, porquanto ser a vida o primeiro 

desses direitos, e porque o médico, mais do que qualquer outro profissional, assume um 

compromisso com a busca da proteção e preservação desse bem. Para o autor, diversas 

inovações no campo da medicina, em que pese aumentarem as possibilidades do médico, 

criam riscos sérios para os Direitos Humanos, majorando, também, a responsabilidade do 

profissional, tanto ética quanto jurídica. O médico, portanto, conviveria diariamente com 

essa problemática dos Direitos Humanos.63 

 

  Por esse motivo o médico, ao prestar atendimentos relacionados à 

preservação da saúde, acaba assumindo aquelas obrigações negativa e positiva relativas a 

esse direito: deve abster-se de qualquer ato que prejudique a saúde e deve empenhar-se nas 

medidas que visem à prevenção das doenças, bem como o seu tratamento. 

 

  Dada a supremacia do bem que a saúde diretamente assegura (a vida), essa 

relação mantida entre médico e paciente não pode ser encarada como qualquer outra 

relação comercial. Muitas vezes, para a proteção da vida, mediante a preservação da saúde, 

alguns princípios serão flexibilizados ou mesmo postos de lado, para que se efetive, de 

                                                
63 DALLARI, Dalmo de Abreu, Direito à vida e a liberdade para morrer, in Pessoa humana e direito, 
coord.: CAMPOS, Diogo Leite de et CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu, Coimbra: Almedina, 2009, p. 
39-41. 
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fato, essa mencionada proteção. Obviamente, qualquer lesão à vida ou à saúde não poderá 

ser efetiva e completamente remediada por meio de reparação ou compensação. Eventual 

indenização recebida, apesar de atenuar a dor sofrida, não tem o condão de suplantar o 

dano causado à saúde, como, por exemplo, a perda de membro ou função. Daí a premência 

de sua proteção.  

 

  Como bem adverte Oscar Vilhena Vieira, os direitos fundamentais estão no 

topo da hierarquia das escolhas públicas. Mesmo quando dois princípios de uma mesma 

hierarquia colidirem, deverá haver uma acomodação do sistema legal. “A prevalência dos 

direitos fundamentais deve, assim, ser vista como uma prevalência a priori: como uma 

razão para a imposição de obrigações a terceiros”.64 Afirma, ainda que o constituinte de 

1998 parece ter criado uma superesfera de proteção dos direitos fundamentais, protegendo-

os de eventual ataque praticado pelo próprio legislador, quando alguma norma conflitar 

com esses direitos supremos.  

 

  O filósofo norte americano Ronald Dworkin, ao diferenciar norma de 

princípio (afirmando que o primeiro é, normalmente, aplicado de forma peremptória, ao 

passo que o segundo apenas indica a direção a ser tomada pelo juiz, mas não exigem uma 

única conclusão), explicita que ao julgador cabe avaliar o peso do princípio, e de que 

forma, no caso concreto, princípios concorrentes devem ser harmonizados. Afirma que os 

conflitos devem ser resolvidos por intermédio de uma ponderação sobre a importância de 

determinado princípio no caso concreto estudado.65 

 

  Também é daí que advém a extrema importância da informação existente 

nessa relação mantida entre médicos e pacientes, o que será objeto de estudo dos capítulos 

posteriores. Mediante a prestação de informações completas e corretas, poderá o paciente 

eleger o tratamento que melhor se adapte à sua visão de saúde ou vida digna. Como 

exemplo, cite-se o caso em que existem duas terapias capazes de curar determinada 

moléstia, mas cada uma apresenta efeitos colaterais adversos diferentes. Com a correta 

explicação acerca das duas terapias, o paciente, autodeterminado, poderá optar com qual 

                                                
64 VIEIRA, Oscar Vilhena, Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF, São Paulo: 
Malheiros, 2006, p.47. 
 
65 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.23 e ss. 
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daqueles efeitos indesejados melhor lidará, ou mesmo escolher em manter a condição que 

o aflige, por entender que não valerá a pena sofrer nenhum daqueles efeitos. 

 

  Por conseguinte, a informação está umbilicalmente ligada à ideia de saúde e 

vida digna, na medida em que proporciona alguns dos elementos adequados à efetivação 

destas, por meio da liberdade de escolha e autodeterminação. 

 

1.3.3 Solidariedade 

 

  A solidariedade decorre da expressa previsão constante no artigo 3º, inciso 

I, da Constituição Federal, como princípio e objetivo fundamental da República Federativa 

do Brasil. Sua positivação representa valoração normativa de ordem suprema (no sentido 

hierárquico) a orientar as normas que integram o sistema.66 

 

  Não há sociedade sem solidariedade, pois todos os indivíduos estão 

integrados em razão da desejada e inevitável coexistência humana. No aspecto valorativo, 

no entanto, o princípio ganha importância, uma vez que está inexoravelmente vinculado às 

ideias de igualdade social e dignidade. Como bem pondera Maria Celina Bodin de Moraes, 

a solidariedade social não pode mais ficar restrita a padrões de comportamentos éticos ou 

caridosos, “pois se tornou um princípio geral do ordenamento jurídico, dotado de força 

normativa e capaz de tutelar o respeito devido a cada um”.67 

 

  Ainda segundo a mesma autora “a solidariedade está contida no princípio 

geral instituído pela Constituição de 1988 para que, através dele, se alcance o objetivo da 

‘igual dignidade social’”68, com instrumentos suficientes para garantir a existência digna 

em uma sociedade igualitária e com livre desenvolvimento, sem exclusão ou 

marginalizados. 

 

                                                
66 Paulo Bonavides bem delimita a função dos princípios na esfera juscontitucional: “[...] os princípios, em 
grau de positivação, encabeçam o sistema, guiam e fundamentam todas as demais normas que a ordem 
jurídica institui e, finalmente, tendem a exercitar aquela função axiológica vazada em novos conceitos de 
sua relevância.” in BONAVIDES, Paulo, Curso ... cit., p.292. 
 
67 MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à ... cit.,, p.115-116. 
 
68 MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à ... cit.,, p.116. 
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  O princípio da solidariedade impõe, assim, na relação entre os indivíduos –  

livres e iguais – a necessidade de um contínuo diálogo, sempre pautado na mútua 

colaboração e cooperação em busca de um fim comum. Antonio Junqueira de Azevedo, ao 

tratar do dito princípio, utiliza a expressão “solidariedade universal”, e o vincula a uma 

relação de identificação – no sentido de igualdade – de todos os homens, independente de 

etnia ou idioma, asseverando que embora permeados no terreno da ética e do direito, os 

fundamentos desse princípio são biológicos.69 

 

  O solidarismo social está, dessa forma, associado à garantia da dignidade, e 

como consignou Claudio Luiz Bueno de Godoy, visa preservar uma substancial igualdade 

entre as partes, garantindo soluções justas nas relações contratuais, sempre marcadas pelas 

regras de colaboração, em prestígio às escolhas valorativas do ordenamento.70 

 

  Na relação estabelecida entre o médico e seu paciente, o princípio da 

solidariedade traduz-se essencialmente na obrigação de colaboração, consistente no mútuo 

dever de cooperação e lealdade. As posições exercidas por profissional e paciente não são 

paritárias: o médico detém o conhecimento científico, e será o responsável por definir a 

forma da investigação e propor o tratamento da doença; o paciente, por sua vez, vulnerável 

tecnicamente e sensibilizado pela doença, deve informar o profissional sobre a 

sintomatologia e demais circunstâncias relevantes e assim propiciar condições de efetivo e 

eficiente diagnóstico e prognóstico. 

 

  Nesse momento são necessárias trocas recíprocas e justas – solidárias em 

essência, no sentido de mútua colaboração – que permitam que a relação se torne 

substancialmente igual, em busca do objetivo comum. 

 

  Inequívoco que a observância dos deveres de colaboração e lealdade 

possibilitará que uma relação naturalmente desigual amadureça paritariamente, mediante 

regras de conduta que prestigiem o respeito e a ética entre os contratantes, conferindo 

                                                
69 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Crítica ao personalismo ético da constituição da república e do código 
civil. Em favor de uma ética biocêntrica, in Princípios do novo código civil brasileiro e outros temas, 
homenagem a Tullio Ascarelli. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.29. 
 
70 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. São Paulo: Saraiva, 2004, p.129. 
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dignidade ao médico no exercício de sua profissão e ao paciente nas questões técnicas que 

se relacionam à sua saúde e vida. 

 

  Quanto ao elemento fundamental para a concretização saudável do vínculo 

obrigacional estabelecido entre médico e paciente – aplicando-se o princípio constitucional 

da solidariedade horizontalmente, na relação formada no âmbito privado – é ele a 

informação, que (por sua importância) será especialmente abordada nos capítulos 

seguintes. 

 

1.3.4 Liberdade 

 

  O princípio da liberdade, conforme previsto na Declaração de Direitos 

Universais, reproduzido na Constituição Federal de 1998, apresenta diversas concepções 

por parte da doutrina, tendo como classificações mais conhecidas aquelas elaboradas pelo 

filósofo suíço Benjamin Constant, em seu famoso discurso “A Liberdade dos Antigos 

Comparada à dos Modernos”71, de 1819, pelas quais a liberdade é ligada à ideia de 

ausência de constrangimento ou também é encarada como autonomia, ligada à ideia de 

autogoverno.  

 

  Como aponta com precisão Oscar Vilhena Vieira, o termo “liberdade” no 

sentido de criação de condições materiais para que as pessoas tornem-se capazes de decidir 

sobre o rumo de suas vidas, bem como o de “liberdade” como ausência de temor da 

violência, foi inserido no atual contexto político pelo discurso proferido por Franklin 

Delano Roosevelt ao Congresso Norte-Americano, durante a II Guerra Mundial. Naquela 

ocasião, o então Presidente norte-americano alertava sobre a necessidade da criação de 

condições para a promoção da liberdade das necessidades (freedom from want) e liberdade 

do medo (freedom from alarm), para que pudesse existir um futuro de paz, não mais 

alicerçado unicamente na proteção das liberdades tradicionais.72 

 

                                                
71 REBECQUE, Henri-Benjamin Constant de. On the liberty of the ancients compared with that of the 
moderns, in Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, passim. 
 
72 VIEIRA, Oscar Vilhena, Direitos Fundamentais... cit., p.135. 
 



 
 

48 

  Por meio da norma constitucional expressa no artigo 5º da Carta Política 

Brasileira de 1998, reconheceu-se o direito geral de liberdade a todos os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país. Este mesmo artigo apresenta, ao longo de seus incisos, 

diversas modalidades de liberdades específicas, podendo citar-se a liberdade de expressão 

e manifestação de pensamento, liberdade de consciência e crença, liberdade à privacidade, 

liberdade ao trabalho etc. Malgrado seja a liberdade um princípio supremo, a sua restrição 

é permitida, mas somente quando cumpridos os imperativos previstos na própria 

Constituição Federal. 

 

  Não obstante as diversas conceituações sobre liberdade, vale destacar, aqui, 

o princípio considerado nas ideias de não-intervenção e autonomia privada, pois, além de 

serem as concepções mais ligadas à noção própria de liberdade, são os temas que guardam 

relação com o presente estudo. 

 

  A liberdade negativa surge do problema da quantidade de liberdade deixada 

ao indivíduo para que ele seja senhor de si mesmo, sem a interferência do Estado, quando 

do surgimento de uma nova ordem. É justamente essa a concepção negativa de liberdade 

que buscou explicar o já citado filósofo Benjamin Constant, tendo-a denominado liberdade 

dos modernos, cuja linha de raciocínio foi seguida também pelo filósofo britânico Isaiah 

Berlin, com a criação do termo liberdade negativa, em sua obra “Quatro Ensaios sobre a 

Liberdade”73, produzida em meados do século passado.  

 

  É negativa, porquanto determina um não agir do Estado. Moderna, porque 

não presente na antiguidade, especialmente na política grega, na qual a liberdade gerava 

apenas a possibilidade de participação do cidadão no processo político, sendo obrigado a 

acatar o que fosse decidido, o que não representava uma vedação ao poder do Estado. 

Nessa mesma linha, Norberto Bobbio explica que liberdade negativa é a “situação na qual 

um sujeito tem a possibilidade de agir ou não agir, sem ser obrigado a isso ou sem que o 

impeçam outros sujeitos”.74 

 

                                                
73 BERLIN, Isaiah, Quatro Ensaios sobre a Liberdade, Brasília, UnB, 1981. Apud VIEIRA, Oscar Vilhena, 
Direitos Fundamentais ... cit., p.135. 
 
74 Norberto Bobbio é citado por Daniel Sarmiento in Direitos Fundamentais ...cit, p.148. 
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  Quem bem aquilatou esse conceito de liberdade foi o filósofo inglês Thomas 

Hobbes, em sua obra Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, 

ao ponderar que, por esse princípio “entende-se, conforme a significação própria da 

palavra, a ausência de impedimentos externos, impedimentos que muitas vezes tiram parte 

do poder que cada um tem de fazer o que quer [...]”75. Essa liberdade, por outro lado, não é 

e nunca poderia ser absoluta, uma vez que a anarquia acabaria criando o caos absoluto, 

com a perene prevalência dos interesses dos mais poderosos sobre os mais fracos. A 

finalidade desse princípio é a de conceder ao indivíduo o maior grau de liberdade possível, 

limitando-o apenas quando, pelo exercício desta, invadir-se a liberdade do outro, ou seja, 

apenas para a harmonização dessas liberdades. 

 

  Em complemento à essa ideia de liberdade negativa, na qual o indivíduo é 

guiado por suas paixões e interesses, surge a concepção da liberdade como autonomia 

privada, como autodeterminação. Não seria concebível compreender a liberdade em seu 

âmbito meramente negativo, eis que, movidos apenas pelas paixões, os indivíduos 

culminariam em ruína. 

 

  Consequentemente, apenas com o uso da razão poderia ser exercida 

plenamente a liberdade. Seria a razão o termômetro da paixão, de forma que os indivíduos 

não se deixariam levar apenas pelos impulsos, mas, ao contrário, de forma 

autodeterminada, poderiam escolher o que realmente é importante para suas vidas. Como 

destaca Oscar Vilhena Vieira, ao citar Rousseau e Kant, a liberdade não se configura pela 

garantia do exercício da vontade individual de forma arbitrária, “mas sim pela capacidade 

conferida aos seres humanos de invocar a razão”.76  

 

  Prossegue o jurista comentando que a única forma de alcançar-se a 

autonomia, por meio da liberdade, ocorre quando o indivíduo faz o papel de legislador 

racional de si mesmo. Essa liberdade manifestar-se-ia de forma positiva, ao contrário da 

outra, que é negativa. É positiva porque pressupõe o preenchimento pelo indivíduo de 

                                                
75 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São Paulo: Nova 
Cultural, 1997, p.144. 
 
76 VIEIRA, Oscar Vilhena, Direitos Fundamentais ... cit, p.144. 
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condições necessárias para a prática do ato, “não se esgotando na mera ausência de 

impedimentos externos, ao contrário da liberdade negativa.”77 

 

  A liberdade, nesse diapasão, apresenta-se quando a regra que recai sobre os 

indivíduos tenha sido elaborada com a sua participação. Para o filósofo jurista Jean-

Jacques Rousseau, apenas o povo pode ser autor das leis, já que, constituindo o processo de 

votação e elaboração de uma norma, o indivíduo, em última análise, obedece apenas a si 

mesmo, permanecendo com a mesma liberdade de antes da vigência da lei.78 

 

  Trazendo essa questão da liberdade às relações entre médicos e pacientes, 

pode-se observar, mais e mais, a importância da informação que deve jungir essas partes. 

Ao paciente, em exercício do seu direito de liberdade, caberá determinar qual tratamento, 

dentre os que lhe foram apresentados, escolher, ou mesmo não optar por nenhum deles. 

 

  No entanto, caso a informação a respeito dessas terapias não seja 

adequadamente prestada, privar-se-á o paciente de sua autonomia e, consequentemente, de 

sua liberdade. Escolhendo o paciente algum tipo de tratamento para a moléstia que o aflige, 

sem a anterior informação adequada acerca da terapia, apenas possibilitará o exercício 

daquela liberdade negativa, fazendo com que faça sua opção baseado tão somente em 

paixão, ausente da razão. Embora ele tenha a liberdade de escolha de adesão ou abstenção 

do tratamento, não terá capacidade para realizar essa opção. 

 

                                                
 
77 SARMIENTO, Daniel, Direitos Fundamentais ... cit., p.142. 
 
78 ROUSSEAU, Jean-Jacques, O Contrato Social. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p.105 e ss. Sobre as leis 
emanadas pelo povo, o autor ainda cita que elas não passam, na realidade, das condições da associação civil: 
“Mas, quando o povo estatui algo para todo o povo, só considera a si mesmo e, caso se estabeleça então 
uma relação, será entre todo o objeto sob um certo ponto de vista e todo o objeto sob um outro ponto de 
vista, sem nenhuma divisão do todo. Então, a matéria sobre a qual se estatui é geral como a vontade que a 
estatui. A esse ato dou o nome de lei. [...] Vê-se ainda que, reunindo a Lei a universalidade da vontade e a do 
objeto, aquilo que um homem, quem quer que seja, ordena por sua conta, não é mais uma lei: o que ordena, 
mesmo o soberano, sobre um objeto particular não é uma lei, mas um decreto, não é ato de soberania, mas 
de magistratura. Chamo pois de república todo o Estado regido por leis, sob qualquer forma de 
administração que possa conhecer, pois só nesse caso governa o interesse público, e a coisa pública passa a 
ser qualquer coisa. Todo governo legítimo é o republicano. [...] As leis não são, propriamente, mais do que 
as condições de uma associação civil. O povo, submetido às leis, deve ser o seu autor. Só àqueles que se 
associam cabe regulamentar as condições da sociedade.” 
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  O princípio da liberdade – ao permear a relação do médico com seu paciente 

– permite a este último exercer e realizar as próprias escolhas individuais da forma que 

melhor lhe convier, numa perspectiva de privacidade, intimidade e exercício da vida 

privada.79 

 

  Nesse sentido, Ana Carolina Brochado Teixeira desenvolve linha de 

raciocínio jurídico precisa: no que respeita à própria saúde, o paciente, inserto no ambiente 

plural do Estado Democrático de Direito, deve ter respeitado o seu projeto de vida 

construído individualmente. Em outras palavras, argumenta essa autora que: “cada pessoa 

pode, com fundamento no seu direito fundamental de liberdade, fazer do seu corpo e da 

sua saúde o que bem entender, para que possa realizar-se como pessoa, edificar sua 

personalidade para alcançar seu bem-estar”.80 

 

  Com efeito, a informação adequada, nesse tipo de relação, possibilitará o 

exercício não apenas da liberdade negativa, mas também do que se costuma chamar de 

liberdade racional, da autonomia do paciente, de sua autodeterminação. A combinação 

dessas duas liberdades, sim, assegurará a efetivação do princípio. 

 

  A informação, nesse contexto, tem o poder de alterar o cenário histórico no 

qual o médico se encontra no centro da relação, e a partir do qual emanam as decisões 

relevantes à saúde do paciente. O diálogo e os esclarecimentos trazem à luz a faculdade de 

decidir, de autodeterminar-se. O consentimento, pois, pode ser entendido como o 

verdadeiro exercício da liberdade pessoal: “Consentir equivale a ser”.81 

 

  O dever de cura inerente ao ofício do médico, não raras vezes, pode colidir 

com o direito que tem o paciente à autodeterminação, que deriva diretamente do princípio 

da liberdade. Nesse contexto, Ricardo Luis Lorenzetti sublinha que, em regra, deve-se 

respeitar a regra da autodeterminação, sendo suficiente, para tanto, a livre manifestação do 

paciente. Esse mesmo autor, todavia, destaca as exceções, em que a decisão do paciente 

                                                
79 MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à ... cit., p.107. 
 
80 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, ... cit., p.72 e 77 
 
81 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde... cit., p.403. 
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pode ser superada, como nos casos de tratamentos coercitivos previstos em lei ou decisão 

judicial apta a suprimir a vontade do paciente.82 

 

  Ocorre que, por vezes, conforme já discutido, na colisão de princípios de 

igual peso, analisada a situação no caso concreto, deve ser avaliado qual bem deverá ser 

protegido. Ou melhor, por qual princípio se orientará para a solução daquele determinado 

caso. Como afirma Sarmiento, “é exatamente isto que ocorre quando se discute a 

aplicação dos direitos fundamentais na esfera privada, em que se torna necessário 

ponderar esta autonomia com o direito que estaria violado pela conduta do particular”.83 

 

  Um exemplo muito recorrente, nos dias atuais, é o do paciente que opta por 

professar a religião denominada Testemunhas de Jeová. Essa vertente religiosa não admite 

a transfusão de sangue, mesmo em casos extremos de risco de morte. Nessas situações, 

embora pelo juramento de Hipócrates, assim como pelo Código de Ética Médica84, tenha o 

médico o dever de salvar a vida do paciente, acaba-se adentrando numa discussão legal, 

religiosa e moral, a respeito da liberdade do indivíduo em não ter a vida salva. 

 

  O entendimento jurisprudencial sobre o tema não é pacífico. Em decisão do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmou-se que a vida deve ser preservada, em 

detrimento de outras garantias fundamentais que com ela, no caso concreto, sejam 

conflitantes. Parte-se do pressuposto que a pessoa, em seu último esforço, quereria ter a 

vida resguardada, mesmo que essa decisão fosse de encontro aos seus dogmas religiosos. O 

acórdão paradigmático, de lavra do relator Boris Kauffmann, cuja ementa a seguir é 

transcrita, bem ilustra esse posicionamento: 

 

“Ementa: VOTO 9.242 Testemunhas de Jeová. Necessidade de transfusão de 
sangue, sob pena de risco de morte, segundo conclusão do médico que atende o 
paciente. Recusa dos familiares com apoio na liberdade de crença. Direito à vida 

                                                
82 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad civil ... cit., Tomo I, p.115. 
 
83 SARMIENTO, Daniel, Direitos Fundamentais ... cit., p.156. 
 
84 RESOLUÇÃO CFM Nº 1931/2009: Artigo 31: “Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante 
legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de 
iminente risco de morte”. 
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que se sobrepõe aos demais direitos. Sentença autorizando a terapêutica recusada. 
Recurso desprovido.”85 

 

  Há, porém, precedente em sentido divergente, originado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, em que se decidiu pelo direito à autodeterminação: 

 

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA 
ANTECIPADA. CASO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. PACIENTE EM 
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. 
DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE 
CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA. - No contexto do confronto entre o postulado 
da dignidade humana, o direito à vida, à liberdade de consciência e de crença, é 
possível que aquele que professa a religião denominada Testemunhas de Jeová 
não seja judicialmente compelido pelo Estado a realizar transfusão de sangue em 
tratamento quimioterápico, especialmente quando existem outras técnicas 
alternativas a serem exauridas para a preservação do sistema imunológico. - 
Hipótese na qual o paciente é pessoa lúcida, capaz e tem condições de 
autodeterminar-se, estando em alta hospitalar.”86 

 

  Em caso mais recente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul manifestou entendimento nessa mesma direção, no sentido de que se deve preservar a 

liberdade de crença e a dignidade da pessoa humana, tendo em vista a liberdade e a 

autodeterminação do paciente: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
TESTEMUNHA DE JEOVÁ. TRANSFUSÃO DE SANGUE. DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE CRENÇA E DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. PREVALÊNCIA. OPÇÃO POR TRATAMENTO MÉDICO QUE 
PRESERVA A DIGNIDADE DA RECORRENTE. A decisão recorrida deferiu a 
realização de transfusão sanguínea contra a vontade expressa da agravante, a fim 
de preservar-lhe a vida. A postulante é pessoa capaz, está lúcida e desde o 
primeiro momento em que buscou atendimento médico dispôs, expressamente, a 
respeito de sua discordância com tratamentos que violem suas convicções 
religiosas, especialmente a transfusão  de sangue. Impossibilidade de ser a 
recorrente submetida a tratamento médico com o qual não concorda e que para ser 
procedido necessita do uso de força policial. Tratamento médico que, embora 
pretenda a preservação da vida, dela retira a dignidade proveniente da crença 
religiosa, podendo tornar a existência restante sem sentido. Livre arbítrio. 
Inexistência do direito estatal de "salvar a pessoa dela própria", quando sua 
escolha não implica violação de direitos sociais ou de terceiros. Proteção do 
direito de escolha, direito calcado na preservação da dignidade, para que a 
agravante somente seja submetida a tratamento médico compatível com suas 
crenças religiosas. AGRAVO PROVIDO.”87 

                                                
85 TJ/SP, Apelação Com Revisão nº 994990726946, Relator Desembargador Boris Kauffmann, 5ª Câmara de 
Direito Privado de Férias, julgado em 26/06/2003, in www.tj.sp.gov.br, acesso em 07/06/2011 
 
86 TJ/MG, Agravo de Instrumento nº 1.0701.07.191519-6/001, Relator Desembargador Alberto Vilas Boas, 
1ª Câmara, julgado em 14/8/2007, in www.tjmg.jus.br, acesso em 07/06/2011. 
87 TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 70032799041, Relator Desembargador Cláudio Baldino Maciel, 12ª  
Câmara Cível, julgado em 06/05/2010, www.tjrs.jus.br, acesso em 24/08/2011. O relator do recurso trouxe à 
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  A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se alinha 

com a lição de Ana Carolina Brochado Teixeira, para quem é possível que a autonomia 

seja um valor prioritário em relação à vida, pois pensar em sentido contrário acarretaria 

violação a outros princípios constitucionais como dignidade e liberdade. Nesse contexto, 

há uma “releitura do direito de viver”, cuja renúncia caracteriza o exercício de um direito 

potestativo pelo seu titular; o direito de viver, se não fosse renunciável, deixaria de ser um 

direito e passaria a ser um verdadeiro dever.88 Não seria razoável, nesse contexto, 

possibilitar ao Estado a intervenção na esfera individual com vistas a salvar determinado 

sujeito dele próprio. 

 

  Conclui essa mesma autora que a obrigatoriedade de determinado 

tratamento somente será possível em razão de interesse público – casos em que a doença 

poderá ameaçar a saúde pública e/ou a coletividade – hipóteses em que: “a solidariedade 

deve prevalecer sobre a autonomia, pois a saúde é um direito e não um dever.”89 Assim 

sendo, mesmo perfazendo a liberdade um direito que garante as condições da própria vida 

do indivíduo, poderá, no caso concreto, ser flexibilizada, para a preservação de interesses 

entendidos como maiores, que devem ser protegidos pelo Estado. 

 

  A constituição Federal não distingue o direito à vida, a dignidade da pessoa 

humana e a liberdade de crença; ao contrário: protege todos esses direitos na mesma 

proporação. Assim, o direito à vida não pode ser considerado valor “super-preponderante”, 

                                                                                                                                             
luz argumentos precisos que merecem ser transcritos: “A liberdade de crença expressada pela paciente, ora 
agravante, reveste sua vida de sentido, sentido este não compreendido, na sua verdadeira dimensão, por quem 
não vive e não comunga de tais valores. A dignidade que emana da sua escolha religiosa tem tamanha 
importância para ela que, entre correr o risco de perder a vida, mas permanecer íntegra em relação aos seus 
valores/ideais religiosos, e receber uma transfusão de sangue, tendo violados seus valores e sua dignidade de 
pessoa humana, esta escolheu manter-se íntegra em sua crença. 
A Constituição Federal protege o direito à vida, a dignidade da pessoa humana e a liberdade de crença na 
mesma proporção. O direito à vida, diferentemente do que se possa acreditar, não é valor “super-
preponderante”, é condição para o exercício dos demais direitos, mas isso não o torna blindado quando 
conflitante com os demais valores fundamentais postos na Carta Magna. 
A melhor baliza para o trabalho de ponderação dos princípios em questão é, sem dúvida, o valor da dignidade 
da pessoa humana, sendo ele um dos fundamentos do Estado Democrático e da República brasileira (art. 1º, 
III, da CF).” 
 
88 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde... cit., p.321. 
 
89 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde... cit., p.305-306. 
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mas sim condição para o exercício dos demais, de forma que não o torna blindado quando 

conflitante com os demais valores fundamentais postos na Carta Magna. 

 

  Não há como se conceber, pois, a intervenção do Estado na esfera íntima de 

cada pessoa, de forma a se verificar uma flagrante violação ao princípio da liberdade e da 

autodeterminação do paciente – que consagram conquistas almejadas durante séculos. 

Mesmo as opções que extrapolam o plano físico (espirituais ou filosóficas) devem ser 

respeitadas, inclusive àquela relativa à crença religiosa, protegida pela Lei Maior como 

direito fundamental do cidadão e que é inerente a cada sujeito, de forma individual e que 

pode eventualmente criar um risco para a própria pessoa (mas para mais ninguém). 

 

  O professor Luís Roberto Barroso, ao analisar o debate específico das 

testemunhas de Jeová, assinala ser legítima a recusa de tratamento que envolva transfusão 

de sangue, porquanto a decisão do paciente funda-se no exercício da liberdade religiosa, 

que por sua vez é um direito fundamental emanado da dignidade da pessoa humana, “que 

assegura a todos o direito de fazer suas escolhas existenciais”.90  

 

  Destarte, é a informação, prestada na relação médico-paciente, que 

habilitará a plena capacidade do indivíduo para formar sua autodeterminação, o que, por 

seu turno, viabilizará a garantia do princípio da liberdade. 

 

                                                
90 BARROSO, Luís Roberto. Legitimidade da recusa de transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. 
Dignidade humana, liberdade religiosa e escolhas existenciais. Parecer emitido a pedido da Procuradoria 
Geral do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p.42. 
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  CAPÍTULO II 

 

 

OS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ OBJETIVA 

NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 

 

 

2.1 Confiança: Teoria, Valor, Princípio 

 

  O substantivo “confiança” tem sentido plurívoco, uma vez que cede espaço 

a diversas interpretações possíveis91. Para os fins deste trabalho, destaca-se aquela 

concernente à “ação de confiar”, isto é: acreditar, esperar, fiar-se, ter esperança, dar 

crédito.  

 

  Segundo aponta De Plácido e Silva, “confiança”, na terminologia jurídica, 

tem a “acepção de indicar o crédito ou a convicção relativa à idoneidade de uma pessoa. 

Revela, assim, o conceito íntimo a respeito do critério, do caráter e da boa conduta de 

uma pessoa, em quem, por esta razão, se deposita fé em sua ação ou em seu bom 

procedimento”92. 

 

  O ato de confiar é, em verdade, da essência das relações humanas93. No trato 

diário das relações pessoais e profissionais, as pessoas lançam mão da confiança repetidas 

                                                
91 Segundo o dicionário digital Caldas Aulete Digital, o vocábulo tem os seguintes sentidos: “(con.fi:an.ça) 
sf. 1. Sentimento de quem confia em algo ou alguém: Ganhou a confiança de todos. [+ em : Ele tem 
confiança no médico da família.] 2. Segurança íntima: agir com confiança. 3. Bom conceito, boa opinião 
que as pessoas têm em relação a alguém ou algo: profissional de confiança. 4. Sentimento de respeito, de 
harmonia e entendimento: Um clima de confiança cercou a assinatura do contrato. 5. Pop. Petulância, 
atrevimento, fidúcia; atitude de quem é confiado (2): Teve a confiança de entrar sem pedir licença. [F.: confi 
(ar) + -ança.]”. O Dicionário Michaelis (www.michaelis.uol.com.br), por sua vez, aponta nove significados 
para o vocábulo “confiança”: “confiança. con.fi.an.ça. sf (de confiar) 1. Ação de confiar. 2 Segurança íntima 
com que se procede. 3 Crédito, fé. 4 Boa fama. 5 Segurança e bom conceito. 6 Esperança firme. 7 
Familiaridade. 8 pop Atrevimento, insolência, malcriação. 9 Ato libidinoso; licença.” in www. 
aulete.uol.com.br, acesso em 16/09/2011. 
 
92 De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico. 18ª edição, atualizada Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela 
Alves. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.199. 
 
93 Não por outro motivo, a confiança foi já o fundamento de vetustos institutos jurídicos, tais como o negócio 
fiduciário, que assumiu inúmeras formas ao longo dos séculos e que tem inspiração original na fidúcia 
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vezes, simplesmente porque acreditam que aqueles com quem estão lidando 

corresponderão às expectativas que naturalmente defluem dessas relações. Pode-se dizer, 

assim, que confiança consiste no depósito de expectativas e credibilidade por uma pessoa 

em outra, ou numa determinada instituição. 

 

  Em tempos de intensa e ainda crescente complexidade das relações 

humanas, um dos maiores desafios para uma ordem jurídica justa é a conciliação entre o 

bem estar das pessoas e a circulação de bens94. Nesse contexto, a confiança exerce papel 

fundamental, eis que consiste importante vetor para obtenção de equilíbrio entre a 

obcessão da “segurança absoluta” e a assunção desmesurada de riscos. 

 

  De fato, confiança e risco são elementos que estão fortemente imbricados 

entre si, haja vista que o aumento e prestígio da primeira conduzem, inevitavelmente, à 

redução do segundo, funcionando aquela como um forte instrumento de apoio e 

incremento da segurança jurídica. Em outras palavras, confiança e risco constituem, cada 

um deles, os dois pratos de uma mesma balança, configurando grandezas inversamente 

proporcionais: quanto maior o nível de confiança verificada nas relações humanas – e, 

sobretudo, quanto mais honrada for esta confiança – menos incertezas e menos riscos 

haverá, aumentando, assim, a segurança jurídica das relações.  

 

  Mas, afinal, qual a acepção exata da expressão “confiança” de que se está a 

tratar no presente trabalho? A pergunta torna-se pertinente na medida em que, atualmente, 

em contexto jurídico, o vocábulo pode assumir inúmeras feições, ora sendo tratado como 

princípio geral de direito, ora sendo tratado como valor, ora sendo tratado como princípio 

específico do negócio jurídico, ora sendo tratado como teoria explicativa do negócio 

jurídico etc. 

 

                                                                                                                                             
romana, conforme bem reporta Christoph Fabian em sua obra Fidúcia: negócios fiduciários e relações 
externas. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2007, p.20. 
 
94 Com efeito, como leciona Luiz Edson Fachin, “um claro cenário se reproduz em torno da confiança: o 
repensar das relações jurídicas nucleadas em torno da pessoa e sua revalorização como centro das 
preocupações do ordenamento civil”. FACHIN, Luiz Edson. O “aggionarmento” do direito civil e confiança 
negocial, in Repensando os fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998, p.145. 
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  Caberia, assim, uma breve explicação acerca de cada um desses sentidos em 

que normalmente se emprega a expressão “confiança”, seja para se evitar a confusão que 

normalmente é perpetrada entre esses mesmos sentidos, seja para apontar-se em qual deles 

o presente trabalho versará o tema da “confiança”. 

 

  Em primeiro lugar, cumpre esclarecer brevemente a ideia de confiança 

como teoria explicativa da natureza do negócio jurídico. Com efeito, são conhecidas no 

Direito Civil as duas principais concepções opostas acerca do negócio jurídico: a que dá 

destaque à vontade (subjetiva) e a que dá destaque à declaração (objetiva). 

 

  Como se sabe, o anterior Código de 1916 consagrava, por meio de seu 

artigo 85, a chamada teoria da vontade, originada da concepção subjetivista e voluntarista 

de Savighny (Willenstheorie), segundo a qual o negócio jurídico consiste na vontade, 

sendo que a declaração é simplesmente instrumento de manifestação dessa vontade. Por 

isso, segundo esse entendimento, em caso de divergência entre a declaração e a vontade 

real do declarante, seria necessário perquirir a vontade interna do agente, prevalecendo esta 

sobre a vontade declarada – o que, com o se sabe, gerava repercussões importantes no 

momento de aferir vícios da vontade. 

 

  Já a teoria da declaração (Erklärungstheorie) professava entendimento no 

sentido de que a eficácia do ato depende da declaração, exclusivamente, 

independentemente desta corresponder ou não à vontade do agente. Nesse contexto, seria 

irrelevante a divergência entre vontade e declaração, já que esta última seria, sempre, o 

ponto de referência (salvo, evidentemente, a hipótese de ser ela desprovida de sentido ou 

conteúdo). 

 

  Visando abrandar os extremos das acepções acima expostas, foram 

desenvolvidas, no âmbito doutrinário, teorias ditas intermediárias. Com efeito, a teoria da 

vontade evoluiu para a chamada teoria da responsabilidade, segundo a qual, realmente, 

deve-se investigar o desejo do declarante. Contudo, o declarante irá responder pelos efeitos 

da sua declaração caso se verifique que ele teve culpa na divergência entre a vontade e a 

declaração.  
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  Deve-se, assim, investigar o que o declarante pretendeu dizer – mas se 

houver distorção entre o que ele queria e o que ele efetivamente declarou, e, havendo culpa 

ou dolo do mesmo declarante, ele será responsável pelos danos que essa divergência possa 

ter causado a terceiros. Ou seja: segundo esse ponto de vista, prevalece ainda a vontade, 

mas responsabiliza-se o declarante pela divergência (em caso de culpa ou dolo).95 

 

  A teoria da vontade, por sua vez, evoluiu para a chamada teoria da 

confiança.96 Segundo essa concepção, a declaração prevalece sobre a vontade, mas isso 

somente quando ela tenha suscitado legítima expectativa no destinatário, de acordo com as 

circunstâncias do caso. Ou seja: a declaração só prevalece quando tenha provocado a 

confiança do destinatário. A teoria da confiança, portanto, questiona não a culpa do 

declarante, mas sim a culpa do destinatário, isto é: se ele, apesar da declaração, poderia 

saber, conhecer a verdadeira intenção do agente – se sim, prevalecerá a declaração.97 

 

                                                
95 Acerca da teoria da responsabilidade, esclarece Francisco Amaral que “Para a primeira [teoria da 
responsabilidade], mais ligada à vontade, havendo divergência entre essa e a declaração, responde o 
declarante pelos danos que causar, se tiver culpa na divergência”. AMARAL, Francisco. Direito Civil, 
Introdução, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 394. 
 
96 Vale destacar, contudo, a lúcida ponderação de João Ricardo Brandão Aguirre de que “na verdade, a teoria 
da confiança consistiria em uma solução intermediária entre as teorias subjetiva e objetiva, eis que 
fundamentada pela ideia de que o destinatário deposita a sua confiança na vontade declarada enquanto 
manifestação de uma vontade interior. Essa legítima crença na vontade declarada como manifestação de uma 
vontade real seria fundamental para a tomada de posição do declaratário, incutindo-lhe uma confiança que 
seria merecedora de tutela e consistiria na base do negócio jurídico”. AGUIRRE, João Ricardo Brandão. 
Responsabilidade e informação: efeitos jurídicos das informações, conselhos e recomendações entre 
particulares. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.66-67. 
 
97 Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito, ao atualizarem a clássica obra de Orlando Gomes apontam: 
“Constitui a teoria da confiança um abrandamento da teoria que atribui prelazia da declaração sobre a 
vontade sob o fundamento de que o direito deve visar antes à certeza do que à verdade. Também denominada 
teoria do crédito social, prestigia a vontade aparente, se esta não é destruída por circunstâncias que indiquem 
má-fé em quem acreditou ser verdadeira. Havendo divergência entre a vontade interna e a declaração, o 
contraente de boa-fé, a respeito dos quais tal vontade foi imperfeitamente manifestada, tem direito a 
considerar firme a declaração que se podia admitir como vontade efetiva da outra parte, ainda quando esta 
houvesse errado de boa-fé ao declará-la. Enquanto, pois, um dos contratantes tiver razão para acreditar que a 
declaração corresponde à vontade do outro, há de considerá-la perfeita, por ter suscitado a legítima confiança 
em sua veracidade. Protege-se, desse modo, oferecendo-se maior segurança do comércio, ao destinatário da 
relação jurídica, mas sob outros fundamentos que não os da Erkarungstheorie”. E, mais adiante, esclarecem, 
acerca da teoria da confiança: “Pode-se esquematizar assim a teoria: a declaração de vontade é eficaz, ainda 
quando não corresponda à vontade interna do declarante, se o destinatário não souber, ou não puder saber, 
que não corresponde à vontade”.  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Revista, atualizada e 
aumentada, de acordo com o Código Civil de 2002, por Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. 19ª 
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.252. 
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  Muito embora haja divergência na doutrina em relação a concepção 

efetivamente abrigada pelo Código Civil de 2002, parte dos civilistas considera, por meio 

de uma interpretação teleológica, que ele consagra a teoria da confiança ao estabelecer em 

seu artigo 112 que “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.  

 

  Com efeito, nada obstante a literalidade do dispositivo – que pode conduzir 

à conclusão de que a teoria abrigada foi a da vontade98 – muitos doutrinadores têm 

entendido que o Código Civil de 2002 objetivou a interpretação do negócio jurídico, 

especialmente diante do que prevê o seu artigo 113, que consagra como critério de 

interpretação dos negócios jurídicos a boa-fé e os usos do lugar.99  

 

  Francisco Amaral, por exemplo, ao discorrer sobre o tema, entende que o 

Código Civil de 2002 toma a declaração de vontade como ponto de partida, e, como 

critério de interpretação, a boa-fé e os usos do lugar. Conclui o estudioso, assim, que o 

referido diploma, em matéria de interpretação, opta pela concepção objetiva (ressalvando, 

contudo que, em matéria de erro, domina ainda a concepção subjetiva).100 

                                                
98 Maria Celina Bodin de Moraes, ao atualizar a obra de Caio Mário da Silva Pereira, aponta que “o artigo 
112 traz a repetição quase literal do que art. 85 do Código Civil de 1916, o qual estabelece que nas 
declarações de vontade, se atenderá mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem (...)”. A autora 
exalta a opção legislativa, destacando “a repulsa do legislador ao exorcismo da forma, do ritual, do 
formalismo sem entranhas”. Contudo, mais adiante, assinala que o ponto de partida para a fixação da 
vontade é a declaração, e que o hermeneuta “Deve partir, então, da declaração de vontade e procurar seus 
efeitos jurídicos sem se vincular ao teor gramatical do ato, porém indagando da verdadeira intenção. Esta 
pesquisa não pode situar-se no desejo subjetivo do agente ...”, pois, “As circunstâncias que envolvem a 
realização do ato, os elementos econômicos e sociais que circundam a emissão da vontade são outros tantos 
fatores uteis que à condução do trabalho daquele que se encontra no mister de, em dado momento, esclarecer 
o sentido da declaração de vontade, para determinar quais são os verdadeiros efeitos jurídicos”. PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Volume I, 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.38 
e 40. 
 
99 Antônio Junqueira de Azevedo também aponta o afastamento das concepções puramente voluntaristas 
destacando a perspectiva dita “social” – e não mais psicológica – que deve nortear a definição estrutural do 
negócio jurídico: “Quer-nos parecer que uma concepção estrutural do negócio jurídico, sem repudiar 
inteiramente as concepções voluntaristas, delas se afasta, porque não se trata mais de entender por negócio 
um ato de vontade do agente, mas, sim um ato que socialmente é visto como ato de vontade destinado a 
produzir efeitos jurídicos. A perspectiva muda inteiramente, já que se psicológica passa a social. O negócio 
não é o que o agente quer, mas o que a sociedade vê como a declaração de vontade do agente. Deixa-se, pois, 
de examinar o negócio através da ótima estreita de seu autor e, alargando-se extraordinariamente o campo de 
visão, passa-se a fazer o exame pelo prisma social e mais propriamente jurídico”. AZEVEDO, Antônio 
Junqueira de. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2002, p.21. 
 
100 AMARAL, Francisco. Direito civil ... cit,. p.395. Também Carlos Roberto Gonçalves, ao resenhar 
posições doutrinárias, aponta, ao fim, que “o princípio da socialidade, acolhido pelo novo Código Civil, 
reflete a prevalência dos valores coletivos sobre os individuais. E o da eticidade prioriza, além de outros 
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  Esclarecida a inegável importância do tema da confiança como possível 

solução para a clássica controvérsia entre predominância da vontade ou da declaração 

(“teoria da confiança”), vê-se, de saída, não ser esse, propriamente, o sentido da expressão 

a ser trabalhado nesta tese (muito embora o tema da confiança no sentido recém exposto 

gere também repercussões no tema aqui tratado). 

 

  Com efeito, para os fins do presente trabalho, emprega-se o tema da 

confiança mais propriamente enquanto valor fundamental a permear as relações humanas. 

Trata-se, em verdade, de tutelar as justas expectativas decorrentes das relações jurídicas, 

dentro de um sistema de ética e probidade, como projeção do princípio da boa-fé. 

 

  Questão corrente na Teoria Geral do Direito diz respeito à distinção entre 

princípios, normas e valores. Embora não seja este o objeto do presente estudo, cumpre 

analisar brevemente essas três categorias jurídicas, na tentativa de estabelecer 

diferenciação entre as mesmas e, desse modo, apontar-se qual desses sentidos, afinal, têm 

mais pertinência para o tema sub examine. 

 

  Pode-se dizer, de modo geral, que os valores são conceitos axiológicos que 

permeiam a ordem jurídica, constituindo verdadeiros vetores do ordenamento. Ao contrário 

dos princípios, os valores não são deônticos, uma vez que não contêm comandos, 

proibições ou permissões.101 

 

  Contudo, mais relevante do que traçar uma rigorosa distinção entre valores e 

princípios, talvez seja reconhecer, de saída, a importância dos valores no fenômeno 

jurídico e a sua presença nos princípios gerais de direito. Isso porque os valores, na 

verdade, muitas vezes consolidam-se em princípios que acabam adquirindo importância no 

                                                                                                                                             
critérios éticos, a equidade e a boa-fé nos contratos”. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 
Brasileiro, Vol. I, 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 281.  
 
101 Para Ricardo Luiz Lorenzetti “os valores podem cumprir a função de um metassistema que permite dar a 
fundamentação da obrigatoriedade de um sistema de normas, bem como podem ter por missão operar com 
finalidade crítica e orientadora da produção jurídica, indicando seus fins fundamentais” – LORENZETTI, 
Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado, tradução de Vera Maria Jacob de Fradera, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998, p.322-323. 
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ordenamento de acordo com o peso do elemento axiológico que lhes serve de 

fundamento.102 

 

  A visão clássica da doutrina brasileira conceitua os princípios segundo 

critérios materiais, especialmente o da fundamentalidade do preceito axiológico, definindo-

os como “mandamentos nucleares”, “disposições fundamentais” de um sistema103 ou 

mesmo “núcleos de condensações”.104 

 

  Por outro lado, mais recente e até mesmo mais difundida tem sido a teoria 

dos princípios sistematizada pelo constitucionalista alemão Robert Alexy, que, na tarefa de 

conceituar o que seja princípio jurídico, rejeita veementemente os critérios materiais e 

axiológicos. Na teoria por ele formulada, a noção de princípio jurídico não está embasada 

na fundamentalidade da norma, mas sim no conceito de “mandamento de otimização” .105 

 

  Os princípios são, segundo essa visão, preceitos capazes de serem 

materializados em diferentes níveis, mas sempre visando alcançar a melhor solução 

possível – são, pois, “normas que exigem que algo seja realizado na maior medida 

possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes”.106 

                                                
102 Nesse sentido ensina Claus-Wilhem Canaris que “na verdade, a passagem do valor para o princípio é 
extraordinariamente fluida; poder-se-ia dizer, quando se quisesse introduzir uma distinção de algum modo 
praticável, que o princípio está já num grau de concretização maior do que o valor; ao contrário deste, ele já 
compreende a bipartição característica da proposição de Direito em previsão e consequência jurídica. Assim, 
por exemplo, por trás do princípio da auto-determinação negocial está o valor da liberdade; mas enquanto 
este, só por si, ainda não compreende qualquer indicação das consequências jurídicas daí derivadas, aquele já 
exprime algo de relativamente concreto, e designadamente que a proteção da liberdade é garantida através da 
legitimidade, conferida a cada um, para a regulação autónoma e privada das suas relações com os outros”. 
CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, introdução e 
tradução de António Menezes Cordeiro, 2ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 86-87. 
 
103 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 19ª edição. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005, p.408. 
 
104 CANOTILHO, J.J. Gomes et MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1991, p.49. 
 
105 Como se vê, são essencialmente diferentes ambas as visões acima expostas – a visão mais clássica da 
doutrina brasileira e a visão mais recente do jurista alemão: dado que partem de critérios absolutamente 
diversos para a conceituação do que seja “princípio”, implicam, ambas, consequências bastante diferentes – 
inclusive e, sobretudo, na diferenciação entre princípios e normas – debate também já clássico da cena 
doutrinária da Teoria Geral do Direito. Exatamente por isso é que Virgílio Afonso da Silva aponta para os 
riscos do uso indevido e desavisado da teoria alemã como ponto de partida para inúmeros estudos da doutrina 
brasileira, sob pena de uma incoerência de critérios que põe em risco trabalhos que se pretendam científicos. 
SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do Direito. São Paulo: Malheiros, 2008, p.29 e ss. 
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  Como principal consequência desta definição, tem-se uma diferença 

fundamental no que tange à aplicação dos princípios e regras, uma vez que o conflito entre 

regras se resolve sempre no plano da validade, havendo, necessariamente, o descarte de 

uma delas para o caso concreto. No caso de colisão entre princípios, ao contrário, na 

medida em que são mandamentos de otimização, o que se exige é que haja uma relação de 

precedência, um sopesamento entre os princípios colidentes para que se decida qual deles 

terá a preferência – “precedência condicionada” – que valerá para aquele caso concreto e 

específico. 

 

  Essa consequência assume relevância para os fins deste trabalho, como se 

verá adiante, no que diz respeito à corrente discussão que vem sendo travada na doutrina 

nacional quanto à autonomia ou não do principio da confiança (ou principio da proteção da 

confiança) em relação ao princípio da boa-fé. 

 

  Por ora, basta dizer que a discussão, em si, não chega a ter repercussões 

práticas de muita relevância, exatamente porque, independentemente da posição que se 

adote (se são complementares, independentes, ou se há uma relação de continência e 

conteúdo entre eles), o fato é que, justamente por se tratarem de princípios, sua 

coexistência é perfeitamente possível – ainda que incidam ambos, em proporções 

diferentes, para um mesmo caso concreto – diferentemente do que ocorreria se se tratassem 

de regras, caso em que necessariamente deveria haver a escolha de um em detrimento de 

outro. 

 

  Seja como for, sob qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se com 

facilidade que o instituto da confiança apresenta-se sim como um princípio jurídico, como, 

aliás, reconhece amplamente a doutrina.107 E isso porque contém ele, sem sombra de 

                                                                                                                                             
106 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização... cit., p.32. 
 
107 Claudia Lima Marques afirma textualmente ser, a confiança, um princípio diretriz das relações 
contratuais, na medida em que “as condutas na sociedade e no mercado de consumo, sejam atos, dados ou 
omissões, fazem nascer expectativas (agora) legítimas naqueles em quem despertamos a confiança, os 
receptores de nossas informações ou dados”. MARQUES, Claudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e 
a proteção do consumidor: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p.32. 
Judith Martins-Costa, por seu turno, afirma que “a confiança, adjetivada como ‘legítima’, é um verdadeiro 
princípio, isto é: uma norma imediatamente finalística, estabelecendo o dever de ser atingido um ‘estado de 
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dúvidas, forte caráter axiológico a lhe atribuir “status” de norma fundamental, ao mesmo 

tempo em que configura um mandamento de otimização, tal como prega Alexy. 

 

2.2 O princípio da confiança na visão do Direito Civil 

 

  Identificam-se, no atual estágio da doutrina, dois enfoques distintos a partir 

dos quais pode o princípio da confiança ser compreendido. O primeiro deles, perpetrado 

pelos estudiosos do Direito Constitucional, procura suas raízes no Direito Público, mais 

especialmente no princípio do Estado de Direito e da segurança jurídica.108 

 

  Segundo esse ponto de vista, o princípio da proteção da confiança visaria 

exclusivamente conter os poderes públicos no sentido de impedir que eles viessem a 

frustrar, mediante decisões contraditórias, as legítimas expectativas dos cidadãos. Dito de 

outro modo, para esses estudiosos a tutela da confiança pertenceria, de algum modo, ao 

                                                                                                                                             
coisas’ (isto é: o estado de confiança) para cuja realização é necessária a adoção de determinados 
comportamentos”. MARTINS-COSTA, Judith et ÁVILA, Humberto. Almiro do Couto e Silva e a Re-
Significação do Princípio na relação entre o Estado e os Cidadãos, in Fundamentos do Estado de Direito - 
um estudo em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p.137. Valter 
Schuenquener de Araújo, por sua vez, aponta que “Considerando as diferenciações feitas pela doutrina entre 
regras e princípios, o instituto da proteção da confiança se apresenta, indiscutivelmente, como um princípio 
jurídico. Trata-se, na definição de ROBERT ALEXY, de um mandado de otimização (Optimierungsgebot)”. 
ARAUJO, Valter Shuenquener de. O princípio da proteção da confiança, Rio de janeiro: Impetus, 2009, 
p.105-106. Finalmente, vale mencionar artigo publicado recentemente na Revista de Direito Privado acerca 
do tema, intitulado “Confiança do consumidor na sociedade de risco massificada”, no qual afirma-se 
textualmente que “essa definição de princípio [de Robert Alexy] parece moldada para a contextualização da 
confiança: embora não explícita no ordenamento jurídico, deve ser considerada pelo aplicador do direito para 
otimizar as normas pertinentes à relação de consumo, extraindo-se delas o máximo para o atendimento das 
legítimas expectativas do consumidor”. GALEA, Felipe Evaristo dos Santos. Confiança do Consumidor na 
sociedade de risco massificada, in Revista de Direito Privado (RDPriv), Ano 12, Vol. 47, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p.455. 
 
108 Para uma visão completa do princípio da proteção da confiança à luz do enfoque constitucionalista, 
conferir, por todos, na doutrina brasileira, a obra de Valter Shuenquener de Araújo, que faz brilhante trabalho 
de análise do instituto por meio de aprofundada análise do seu desenvolvimento no Direito Alemão. Vale, por 
pertinente e esclarecedor, transcrição de trecho do prefácio do constitucionalista carioca Luis Roberto 
Barroso acerca da obra em questão: “O princípio da proteção da confiança, que decorre de ideias como 
lealdade e boa-fé, impõe ao Poder Público alguns deveres de tutela de expectativas legitimas e de 
preservação de certos atos que vieram a ser tidos como inválidos. A tutela das expectativas legítimas 
envolverá, conforme o caso: (i) exigibilidade de regras jurídicas de transição, em hipótese de mudança de 
regime jurídico de alguma dada situação, (ii) a não retroatividade de certos entendimentos e (iii) o dever de 
coerência, que impede mudanças caprichosas de critérios decisórios. (...) O grande parâmetro para a 
ponderação entre o princípio da proteção da confiança e outros princípios ou interesses constitucionais há de 
ser a prevalência do interesse público primário, como tal entendido o conjunto de princípios e direitos 
fundamentais inscritos na Constituição” – ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O princípio ... cit., prefácio. 
 



 
 

65 

chamado “conteúdo material” do Estado de Direito, integrando os preceitos de certeza e de 

previsibilidade do ordenamento (segurança jurídica).109 

 

  O segundo enfoque que normalmente é atribuído ao princípio da confiança é 

aquele professado pelos estudiosos do Direito Civil, que procuram situá-lo no âmbito do 

Direito Privado, quase sempre o atrelando de forma bastante intensa ao princípio da boa-fé 

objetiva, como será visto um pouco mais adiante. 

 

  Por razões evidentes, interessa, para os fins deste trabalho, antes de tudo, a 

concepção “civilista” do princípio da confiança, não sem descurar da sua íntima e 

indiscutível relação com o princípio da segurança jurídica.110 

 

  Muito embora haja quase unanimidade dos estudiosos em relação à 

intrínseca ligação entre princípio da confiança e da boa-fé (conforme será demonstrado no 

item seguinte), a doutrina tem procurado sistematizar – ou, pelo menos, apontar – os casos 

em que o princípio da confiança incide de modo mais específico, ainda que dentro de uma 

visão geral do padrão de correção, lisura e lealdade consagrado pelo princípio da boa-fé 

objetiva. 

 

  Nesse sentido, são duas as hipóteses comumente apontadas pela doutrina no 

que tange à incidência mais própria e específica do princípio da confiança: (i) as situações 

que configuram a incidência clara da chamada doutrina do venire contra factum proprium 

e; (ii) as situações de responsabilidade pré-contratual em que se configura a chamada culpa 

in contrahendo. 

 

  Passa-se, a seguir, a fazer uma breve análise dessas duas hipóteses, 

apontando-se em que medida e de que forma elas se imbricam com o princípio da 

confiança. 
                                                

109 Muitos constitucionalistas que se dedicaram ao estudo desta matéria entendem que o princípio da 
confiança poderia ser invocado única e exclusivamente pelo particular no âmbito de suas relações com o 
Estado (ao contrário do que ocorreria com o princípio da boa-fé, que poderia ser invocado tanto pelos 
particulares como pelo Estado). 
 
110 A segurança é valor essencial para o desenvolvimento da vida em sociedade, e o Direito, enquanto 
sistema de segunda ordem - segundo os ensinamentos de Antonio Junqueira de Azevedo -, é o instrumento 
dessa mesma sociedade (sistema de primeira ordem) para tutelá-la. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. 
Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p.25 e ss. 
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  A situação própria para a incidência da chamada doutrina do venire contra 

factum proprium configura-se a partir da existência de dois comportamentos lícitos 

emanados de uma mesma pessoa em momentos distintos, sendo que o primeiro desses 

comportamentos (o chamado factum proprium) é, após, contrariado pelo segundo. Nesse 

sentido, Manoel Menezes Cordeiro traduz a chamada doutrina do venire contra factum 

proprium, como “exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento 

exercido anteriormente pelo exercente”.111 

 

  Em outras palavras, é necessário que, em decorrência do factum proprium, 

configure-se uma situação jurídica da qual decorra um benefício – ou ainda a expectativa 

de um benefício – para a contraparte, à qual segue uma contradição, originada pelo 

segundo comportamento pelo autor do factum proprium112. A ideia que subjaz ao instituto 

é a de que as expectativas razoavelmente criadas devem ser protegidas, rejeitando-se e 

punindo-se, desse modo, comportamentos contraditórios que acabam por destruir a fidúcia 

que as partes se atribuem recíprocamente.113 

 

  O que é importante, contudo, é que a intenção da doutrina do venire contra 

factum proprium é, antes de tudo, sancionar a violação objetiva do dever de lealdade, e não 

preservar a conduta inicial não concretizada ou não atendida. É, portanto, exatamente a de 

proteger expectativas legitimamente criadas, pois, como bem explica Judith Martins-

                                                
111 MENEZES CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e. Da boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 
2001, p.742. 
 
112 E essa situação tanto poderá ocorrer nas hipóteses em que a pessoa manifeste a intenção de não praticar 
determinado ato, praticando-o depois, como nas hipóteses opostas, em que a pessoa manifeste intenção de 
praticar determinado ato, abstendo-se depois de fazê-lo. 
 
113 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Estudos e ... cit., p.495. “a expressão venire contra factum proprium 
consubstancia o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior; há quebra 
da regra da boa-fé porque se volta contra as expectativas criadas - em todos mas especialmente na parte 
contrária. É figura jurídica antiga - ao que parece, medieval - mas tem estado presente de forma cada vez 
mais intensa no direito civil dos últimos 100 anos; mereceu artigo de Aureliano Coutinho em 1893, no 
primeiro número da Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, e, mais recentemente, monografias como 
a de Díez-Picaso (“La Doctrina de los Proprios Actos”, Barcelona, Bosch, 1963) ou tópicos extensos em 
obras sobre a boa-fé (Menezes Cordeiro, “Da Boa-Fé no Direito Civil”, Coimbra, Almedina, 1985). No 
direito inglês, tem imensa aplicação através da figura do estoppel [...]”. 
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Costa, “o seu fundamento técnico jurídico – e daí a conexão com a boa-fé objetiva – reside 

na proteção da confiança da contraparte”.114 

 

  São representativos dessa ideia inúmeros casos já analisados pela 

jurisprudência, de que é exemplo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, por meio do qual aquela corte entendeu explicitamente que “Por força da 

lealdade a que as partes estão reciprocamente coligadas, não se permite que o 

comportamento prévio de uma delas, gerador de justificada expectativa, seja contrariado 

posteriormente, em prejuízo da outra”.115 

 

  É preciso fazer o alerta, contudo, de que não seria possível – e nem 

recomendável – vedar de forma absoluta toda e qualquer contradição, que é própria e até 

mesmo inerente à conduta humana. Por outro lado, tampouco seria possível ao direito 

salvaguardar os indivíduos de toda e qualquer decepção ou frustração.116 É preciso ser feita 

a análise percuciente e cautelosa da expectativa que se pretenda tutelar, a fim de verificar 

se ela foi de fato resultante da conduta havida pela parte contrária ou se, ao contrário, é 

fruto de fantasia ou exagero da parte reclamante. 

 

  De todo modo, o que se pretende caracterizar como contrário ao interesse 

digno de tutela jurídica é o comportamento contraditório que “mine a relação de confiança 

minimamente necessária para a segurança do tráfego negocial”.117 

 

                                                
 
114Assim como a maior parte da doutrina nacional, manifesta Judith Martins-Costa o entendimento de que a 
incidência do princípio da confiança, materializado por meio da doutrina do venire contra factum proprium, 
consiste, em última instância, em atuação da própria boa-fé objetiva: “a conexão entre conceitos já 
assentados no direito, como o de tutela da confiança e o de signalagma, e a boa-fé objetiva, conduz a 
jurisprudência a alcançar soluções inovadoras e que substancializam o direito justo em matéria contratual”. 
MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.471. 
 
115 TJ/RS Apelação nº 589073956, 5ª Câmara Civil, Relator Desembargador Ruy Rosado de Aguiar Jr., 
julgada em 19/12/1989, publicada in RJTJRGS 145-320.  
 
116 Como muito bem pondera Valter Schenquener de Araujo, “se a única meta dos homens fosse a obtenção 
de segurança plena, a humanidade estaria, no dizer de WINFRIED BRUGGER, condenada á petrificação do 
status quo”. O princípio ... cit., p.10. 
 
117 COSTA, Judith Martins, Boa-fé ... cit., p.470. 
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  Como se vê, também aqui as diretrizes do princípio da confiança 

encontram ecos nos fundamentos da moderna vertente da teoria da declaração (teoria da 

confiança, conforme acima exposto), eis que não se separa, da conduta a ser analisada, o 

valor da significação que possa ter sido atribuído pela parte confiante a essa mesma 

conduta (isto é, ao factum proprium). Tanto é assim – e justamente por isso, aliás – é que 

tem se entendido que a doutrina do venire contra factum proprium não é outra coisa senão 

a própria aplicação da teoria da confiança no tráfego jurídico, e não somente uma 

específica proibição da má-fé e da mentira. 

 

  Como dito acima, tem-se entendido, ainda, que outra via de aplicação do 

princípio da confiança é a culpa in contrahendo – que seria veiculada, modernamente, pela 

chamada responsabilidade pré-contratual (ou pré-negocial).118 

 

  O instituto da responsabilidade pré-contratual gera, ainda hoje, debates 

acalorados e ainda bastante inconclusivos no âmbito doutrinário pátrio. Com efeito, 

embora tenha o instituto se desenvolvido bastante, a partir da conceituação da chamada 

culpa in contrahendo, há, ainda, muitas questões a serem solvidas no que toca à matéria. 

 

  A culpa in contrahendo, da qual se originou a hoje chamada 

responsabilidade pré-contratual, foi definida por Pontes de Miranda como sendo “toda 

infração do dever de atenção que se há de esperar de quem vai concluir contrato, ou de 

quem levou alguém a concluí-lo. O uso do tráfego cria tal dever, que pode ser o dever de 

verdade, o dever de diligência no exame do objeto ou dos elementos para o suporte fático 

[...], exatidão no modo de exprimir-se, quer em punctações, anúncios, minutas e 

informes”.119 

                                                
118 Pertinente se faz a advertência de que, ainda hoje é corrente a confusão entre responsabilidade pré-
contratual e responsabilidade por rompimento de pré-contrato, que representam hipóteses completamente 
distintas e sujeitas a regimes bastante diferenciados. Isso porque o pré-contrato consiste em verdadeira 
modalidade de contrato que contempla obrigação de fazer (contrair o contrato definitivo), de modo que o seu 
inadimplemento configura, claramente, hipótese de responsabilidade contratual (culpa contratual). Decorrem 
daí inúmeras e relevantes consequências, como, por exemplo, a de ser possível a incidência do art. 639 do 
CPC (substituição judicial da declaração de vontade do inadimplente), bem como a incidência de perdas e 
danos (638, par. único do CPC). A hipótese de responsabilidade pré-contratual é, por sua vez, bem mais 
“fluída” e dependente de análise casuística, pois representa os casos de inexistência de vinculação contratual 
– embora possa haver vinculação obrigacional e subsequente responsabilização civil. 
 
119 PONTES DE MIRANDA, Francisco C.. Tratado de Direito Privado, t. XXXVIII. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1954, p.321. 
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  Portanto, há muito tempo que a doutrina preocupa-se em debater as 

circunstâncias relacionadas a uma responsabilidade derivada de uma ruptura de 

negociações,120 sendo que hoje já se tem mais clara a necessidade de que, para que de fato 

haja tal responsabilização, restem configurados dois importantes qualificativos: a ruptura 

há de ser injustificada, e a confiança fraudada por esta ruptura há de ser legítima. 

Evidentemente, ambos os qualificativos acima apontados são, na verdade, conceitos vagos 

e indeterminados, a serem preenchidos segundo a análise judicial de cada caso concreto. 

 

  De um modo geral, entretanto, é possível dizer que, por injustificada 

entende-se a ruptura arbitrária, destituída de causa legítima, ou, ainda, configuradora de um 

comportamento desleal objetivamente aferível. Confiança legítima, por sua vez, traduz a 

expectativa de que a negociação desenvolva-se segundo parâmetros de probidade, 

fundando-se, também essa análise, em dados concretos e critérios objetivos e racionais. 

 

  Já se vê, de saída, também nesse aspecto, a íntima e indissociável relação 

do instituto da responsabilidade pré-negocial com a chamada boa-fé objetiva, reforçando a 

ideia acima adiantada de que o princípio da confiança (cuja aplicação se dá também pela 

via da responsabilidade pré-negocial) não pode ou não deve ser dissociado do princípio da 

boa-fé objetiva, traduzindo-se, em verdade, como uma extensão ou desdobramento 

deste.121 

 

  Hoje, diante do seu desenvolvimento em âmbito doutrinário e 

jurisprudencial, o instituto da responsabilidade pré-contratual tem o seu âmbito de 

aplicação bastante alargado, abrangendo as situações de violação aos deveres instrumentais 

                                                
 
120 Com efeito, a teoria da culpa in contrahendo foi inicialmente desenvolvida por Von Jhering em meados 
do século XIX (1861).  
 
121 Segundo reporta Judith Martins-Costa “Pontes de Miranda foi o primeiro jurista brasileiro a situar a fonte 
dos deveres pré-contratuais na tutela da confiança, a ser concretamente averiguada segundo os usos do 
tráfego jurídico”. COSTA, Judith-Martins, Boa-fé ... cit., p.507. Com efeito, dizia a referido jurista, em sua 
clássica obra Tratado de Direito Civil, que “O que em verdade se passa é que todos os homens têm de portar-
se com honestidade e lealdade, conforme os usos do tráfego, pois daí resultam relações jurídicas de 
confiança, e não só relações morais. O contrato não se elabora a súbitas, de modo que só importe a 
conclusão, e a conclusão mesma supõe que cada figurante conheça o que se vai receber ou o que vai dar. 
Quem se dirige a outrem, ou invita outrem a oferecer, ou expõe ao público, capta a confiança indispensável 
aos tratos preliminares e à conclusão do contrato”. PONTES DE MIRANDA, Francisco C.. Tratado ... cit., 
p.321. 
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de informação, de custódia, de segredo e também, exatamente, aquelas situações de ruptura 

injustificada da fase negociatória quando já se tenha gerado na contraparte a fundada 

expectativa de que o negócio seria, efetivamente, realizado. 

 

  Diante do que acima se expôs acerca das aplicações mais comuns do 

princípio da confiança no Brasil, conclui-se que elas representam situações mais 

específicas, configurando campo de aplicação mais restrito do que o destinado aos casos 

em que seria mais pertinente a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. De qualquer 

forma, o fato é que, como dito acima, a maior parte da doutrina entende serem, ambos os 

princípios acima nominados, verdadeiramente indissociáveis, sendo que muitos juristas 

consideram que o princípio da confiança nada mais é do que uma derivação do princípio da 

boa-fé, compondo, ambos, um sistema orientado ao prestígio do padrão de conduta liso, 

correto e leal a imperar nas relações jurídicas. 

 

  Por isso, o item subsequente será dedicado à breve análise desse 

entendimento, diante da inegável importância que o debate acabou adquirindo em sede 

doutrinária e, mais importante ainda, das repercussões que ele gera para a compreensão do 

tema deste trabalho. 

 

2.3 Princípios da confiança e da boa-fé: complementaridade, continência ou 

exclusão recíproca? 

 

  Como dito acima, a maior parte da doutrina entende o princípio da 

confiança como sendo derivado ou decorrente do principio da boa-fé objetiva, hesitando 

em reconhecer-lhe autonomia científica, embora reconheça a sua importância no cenário 

doutrinário. Para outros, ainda, o princípio da confiança é que serve de base, de 

fundamentação ao princípio da boa-fé objetiva. 

 

  Nada obstante, é quase unânime o entendimento de haver íntima e até 

mesmo indissociável ligação ontológica entre ambos, o que, em verdade, dificulta 

definições mais efetivas sobre a significação e o alcance de cada um deles e gerando, 

muitas vezes, certa perplexidade para os operadores do direito. 
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  Valter Shuenquener reporta que, para parte da doutrina alemã, o princípio da 

proteção da confiança vem apoiado em dois pilares fundamentais, quais sejam: o princípio 

da segurança jurídica e o princípio da boa-fé objetiva. Esclarece ele, ainda, que o princípio 

da boa-fé objetiva pressupõe a existência de relações individuais, de modo que ele 

consistiria na “raiz individualista” do princípio da confiança.122 

 

  Partindo desse pressuposto, e prosseguindo na análise da doutrina alemã, 

especialmente Ossenbühl e Peter Haas, Shuenquener traça algumas diferenças entre o 

princípio da boa-fé e o da confiança, como, por exemplo, a de ser aquele aplicável somente 

nas hipóteses em que haja a existência de uma relação jurídica concreta, sendo que o da 

confiança, por seu turno, teria cabimento tanto nas hipóteses de relações jurídicas concretas 

como nas hipóteses de relações jurídicas abstratas.  

 

  Para os juristas que perfilham deste entendimento, essa diferença 

fundamental entre ambos os princípios implicaria a conclusão de que seria impossível 

derivar o princípio da confiança do da boa-fé, sendo mais acertada, para eles, a conclusão 

de que o princípio da boa-fé é que deriva do princípio da confiança, exatamente pelo fato 

de ter, este último, um campo de incidência mais alargado. 

 

  Outras diferenças substanciais entre os dois princípios em tela são, ainda, 

apontadas por Shuenquener, a reforçar a impossibilidade de fundamentação do princípio da 

boa-fé no da confiança. Diz-se, por exemplo, que o princípio da confiança somente poderia 

ser invocado em favor do particular que se relaciona com o Estado, ao passo que o 

princípio da boa-fé poderia ser invocado tanto pelo Estado quanto pelos particulares. 

 

  Como já referido acima, esses entendimentos integram uma visão 

“constitucionalista” do princípio da confiança, e não uma visão “civilista”, como convém a 

este trabalho. Servem, contudo, ao propósito de demonstrar a imprecisão de conceitos e até 

mesmo uma certa confusão terminológica que ainda impera sobre o tema. 

 

  Partindo-se para uma visão mais “civilista” da matéria, cumpre abordar, 

ainda que de modo sucinto, a doutrina portuguesa, que muito tem se dedicado, nos últimos 

                                                
122 ARAUJO, Valter Shuenquener. O princípio ... cit., p.33. 
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anos, a compreender ambos esses princípios – e, mais do que isso, a relação entre eles – a 

partir de um enfoque mais privatista (e é preciso dizer, contudo, que fez isso partindo das 

premissas que já haviam sido alcançadas, quanto à matéria, pela doutrina alemã). 

 

  Para Antonio Manoel da Rocha e Menezes Cordeiro, o princípio da 

confiança consistiria em verdadeira ponte entre a boa-fé subjetiva (protegida por meio de 

disposições explícitas e específicas, normalmente relacionadas às questões possessórias) e 

boa-fé objetiva (protegida de forma genérica e implícita a partir de um padrão geral de 

conduta que deve pautar as relações humanas).123 

 

  Nesse sentido, entendem os juristas portugueses acima referidos que “nas 

suas manifestações subjectiva e objectiva, a boa-fé está ligada à confiança: à primeira dá, 

desta, o momento essencial: a segunda confere-lhe a base juspositiva necessária quando, 

para tanto, falte uma disposição legal específica. Ambas, por fim, carreiam razões 

sistemáticas que se realizam na confiança e justificam, explicando a sua dignidade 

jurídica e cuja projecção transcende o campo civil”.124 

 

  Como se vê, muito embora assumam ser, a confiança, “um dos fatores 

materiais da boa-fé” – tal como o faz grande parte da doutrina brasileira – esforçam-se os 

autores portugueses ora comentados em construir ou pelo menos delinear pressupostos de 

aplicabilidade e extensão da confiança, atribuindo-lhe certa autonomia em relação à boa-fé. 

Nesse sentido é a afirmação de que “a aproximação entre confiança e boa-fé constitui um 
                                                

123 Como explica Judith Martins-Costa, “a boa-fé subjetiva denota, portanto, primariamente, a idéia de 
ignorância, de crença errônea, ainda que excusável, acerca da existência de uma situação regular, crença (e 
ignorância excusável) que repousam seja no próprio estado subjetivo da ignorância (as hipóteses do 
casamento putativo, da aquisição de propriedade alheia mediante a usucapião), seja numa errônea aparência 
de certo ato (mandato aparente, herdeiro aparente, etc.) [...] Diversamente, ao conceito de boa-fé objetiva 
estão subjacentes as idéias e ideais que animaram a boa-fé germânica: a boa-fé como regra de conduta 
fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e, principalmente, na consideração para com os interesses do 
“alter”, visto como um membro do conjunto social que é juridicamente tutelado. Aí se insere a consideração 
para com as expectativas legitimamente geradas, pela própria conduta, com os demais membros da 
comunidade, especialmente no outro pólo da relação obrigacional ”. (Boa-fé ... cit., p.411-412). A boa-fé 
subjetiva é também chamada de boa-fé crença, a guter Glauben do Direito alemão. Nela, importa a percepção 
(interna, psicológica) do sujeito que ignora o caráter ilícito de suas condutas, e, consequentemente, tem uma 
crença errônea, devendo-se aqui considerar suas intenções. 
 
124 Nessa mesma direção, afirmam ainda que “A consagração dos dispositivos gerais, implícitos no dever de 
actuar de boa fé e no exercício inadmissível de posições jurídicas, capazes de, nalgumas de suas facetas mais 
significativas, proteger a confiança, demonstram, nesta, um vetor genérico. Mas dão, também, o tom da 
generalização possível: a confiança, fora das normas particulares a tanto dirigidas, é protegida quando, da sua 
preterição, resulte atentado ao dever de actuar de boa fé ou se concretize um ‘abuso de direito’ ”. MENEZES 
CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. Da Boa-fé ... cit., p.1247-1248. 
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passo da Ciência Jurídica que não mais se pode perder. Mas ele só se torna produtivo 

quando, à confiança, se empreste um alcance material que ela, por seu turno, comunique à 

boa-fé”.125 

 

  Carneiro da Frada, entretanto, embora reconheça forte orientação doutrinária 

no sentido de “amalgamar a proteção das expectativas com violação de deveres, 

nomeadamente decorrentes da boa-fé”126, trabalha bem mais incisivamente no sentido de 

construir o que chama de uma “tutela da confiança dogmaticamente autônoma”. Para 

tanto, busca construir um sistema de “responsabilidade pela confiança”, depurando-a, na 

medida do possível, daquela que emerge da violação dos deveres de agir integrantes da 

boa-fé objetiva. 

 

  O civilista português admite que há, realmente – ou deve haver – uma 

proteção das expectativas de cumprimento de determinados deveres de comportamento a 

que os sujeitos devem se ater no seu relacionamento. Mas isso, diz ele, não seria 

propriamente uma responsabilidade pela confiança, e sim uma “inobservância comum de 

normas de comportamento, geradora, consoante os casos, de uma responsabilidade 

contratual ou delitual (sem que a confiança desempenhe então qualquer papel efectivo na 

justificação da obrigação de ressarcir os prejuízos)”.127 

 

                                                
 
125 Por isso, afirmam os autores que “Em regra, o Direito português exprime a tutela da confiança através da 
manutenção das vantagens que assistiriam ao confiante, caso a sua posição fosse real. Nesse sentido depõe a 
maioria das disposições especificas referentes à boa-fé subjectiva, na parte em que esta se reporta à 
confiança: (...). No campo da confiança, tutelada pela boa-fé objectiva, observa-se o mesmo princípio. (...). 
Quando, porém, a confiança incorporada em situações mais vastas, se manifeste no momento de sua 
violação, em conjunturas próprias do dever de actuar de boa-fé, a saída a observar será a indemnização, nos 
termos gerais”. MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. Da Boa-fé ... cit., p. 1249-.250. 
 
126 “Importa com efeito sublinhar, por um lado, que a responsabilidade pela confiança, mesmo onde é aceite 
como realidade dogmática autônoma, se encontra enfeudada, segundo uma forte orientação doutrinária, aos 
deveres decorrentes da boa-fé: a ampla simbiose por muitos sugerida entre a tutela da confiança e a regra da 
conduta de boa-fé resulta da preocupação em realizar a primeira através desta e dos deveres em que ela se 
concretiza”. CARNEIRO DA FRADA, Manuel Antônio de Castro Portugal. Teoria da Confiança e 
Responsabilidade Civil. Coimbra: Almedina, 2004, p.382. 
 
127 CARNEIRO DA FRADA, Manuel Antônio de Castro Portugal. Teoria da ... cit., p.80. E “Por outras 
palavras: a tutela das expectativas mediante a regra da boa fé é apenas reflexa. Releva somente no quadro das 
exigências de probidade e equilíbrio de conduta que aquela veicula. São estas que conferem o fundamento da 
protecção concedida. E, como é evidente, a esperança que o sujeito deposite na sua observância não tem 
qualquer relevo dogmático autônomo como confiança no simples acatamento de normas que é.” CARNEIRO 
DA FRADA, Manuel Antônio de Castro Portugal. Teoria da ... cit., p.454. 
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  Por isso entende que deve haver autonomização entre responsabilidade pela 

confiança e regra da conduta segundo a boa-fé, pois, para ele, o sistema de proteção da 

confiança “propriamente dito” consiste precisamente na prevenção de expectativas 

infundadas ou no ato de evitar que elas perdurem, configurando assim uma 

“responsabilidade pela frustração de uma intencionada coordenação do comportamento 

de alguém por outrem”.128 (salientou-se) 

 

  Diante dessas premissas, conclui Carneiro da Frada que “rigorosamente 

falando, responsabilidade pela confiança e regra da conduta de boa fé não se confundem e 

se excluem até mutuamente”, admitindo, entretanto, que esse seu pensamento “colide 

naturalmente com concepções e discursos muito difundidos que misturam essas realidades 

e não destrinçam a tutela da confiança da violação de normas de correção, razoabilidade 

e lealdade”129. 

 

  De qualquer forma, não se pode perder de vista que, mesmo para ele, que 

insiste em destrinçar tais situações, existe sim – ou deve existir – um sistema de proteção 

das expectativas legitimamente geradas no âmbito das relações sociais. Para ele, portanto, 

o que a maior parte da doutrina entende como sendo proteção da confiança configuraria, 

em verdade, uma responsabilidade pela frustração de expectativas, decorrente de um 

desatendimento ao padrão de boa-fé, mas, nem por isso, carente de proteção jurídica. 

 

  Como se vê, por qualquer ângulo que se analise a questão, o fato é que há 

sim uma indissociável ligação entre ambos os princípios, mesmo para aqueles que admitem 

                                                
 
128 CARNEIRO DA FRADA, Manuel Antônio de Castro Portugal. Teoria da ... cit., p.903. Nessa mesma 
direção, aduz ainda que: “Existe uma responsabilidade pela confiança quando a criação-defraudação da 
confiança constitua o vero fundamento da obrigação de indemnizar. Na sua extrema singeleza, esta percepção 
permite traçar com rigor o âmbito possível e legítimo da responsabilidade pela confiança. (...) Na linha recta 
da sua lógica própria, a responsabilidade pela confiança apresenta-se por isso como forma de protecção da 
confiança que é realmente experimentada pelo sujeito”. E idem, p.902. 
 
129 O autor português aponta, ainda, consequências concretas dessa diferenciação, como, por exemplo, o fato 
de a ausência de prova quanto à falta de confiança apenas afetaria a tutela da confiança, mas não a proteção 
que a regra de conduta de boa-fé confere. Aponta ainda a diferença consistente no fato de que uma reserva 
contra a formação de uma expectativa da contraparte é perfeitamente possível e em nada contraria os ditames 
da boa fé, ao passo que esse mesmo sujeito já não poderia eximir-se unilateralmente de comportar-se 
segundo as exigências de correção, lisura e razoabilidade. Em outras palavras, não parece ser possível que as 
partes renunciem à conduta de boa fé, ao passo que a proteção da confiança – tal como concebida pelo jurista 
português – poderia ser, em alguns casos, dispensada pelas partes. CARNEIRO DA FRADA, Manuel 
Antônio de Castro Portugal. Teoria da ... cit., p.464-465. 
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uma autonomia da confiança em relação à boa-fé, como é o caso de Carneiro da Frada (que 

reconhece, de todo modo, a necessidade de proteção de legítimas expectativas). 

 

  Perfilha-se, aqui, do entendimento da maior parte da doutrina brasileira no 

sentido de que há intrínseca relação entre ambos, sendo bastante plausível também o 

entendimento segundo o qual o princípio da confiança deriva do da boa-fé. Não há como 

negar, afinal, que o vetor da confiança tem forte componente ético.130 

 

  Nesse sentido, Teresa Ancona Lopez, ao analisar os limites e aplicações do 

abuso do direito no ordenamento pátrio, afirma, com muita percuciência que “a teoria da 

confiança, que tem como fundamento a boa-fé entre as partes, encontrou na cláusula geral 

do abuso do direito um abrigo seguro na defesa e efetivação dessa relação de 

confiança”.131 

 

  Também é nessa direção que aponta Cláudio Luiz Bueno de Godoy ao 

comentar o art. 113 do Código Civil de 2002, afirmando, sobre a boa-fé ali consagrada: 

“significa que o contrato deve ser interpretado de forma a preservar a confiança, a justa 

expectativa dos contratantes.”132 

                                                
130 Segundo Karl Larenz “o princípio da confiança apresenta um componente de ética jurídica e outro 
elemento que visa a segurança no tráfego jurídico. Um e outro não se podem separar. O componente de ética 
jurídica repercute somente na medida em que a criação da aparência jurídica tenha que ser imputada àquele 
em cuja desvantagem se produz a proteção daquele que confiou. Entretanto, o componente ético-jurídico 
encontra-se em primeiro plano no princípio da boa-fé. Tal princípio consagra que uma confiança despertada 
de modo imputável deve ser mantida quando efetivamente nela tenham acreditado. O suscitar da confiança 
será “imputável” quando aquele que a suscita sabia ou deveria saber que o outro iria confiar.” No original: 
“El principio de la confianza tiene un elemento componente de Ética jurídica y otro que se orienta hacia la 
seguridad del trafico. Uno y otro no se pueden separar. El componente de Ética jurídica resuena solo en la 
medida en que la creación de la apariencia tiene que ser imputable a aquel en cuya desventaja se produce la 
protección Del que confió. En cambio, el componente ético-jurídico está en primer plano en el principio de 
buena fe. Dicho principio consagra que una confianza despertada de un modo imputable debe ser mantenida 
cuando efectivamente se ha creído en ella. La suscitación de la confianza es ‘imputable’ cuando el que la 
suscita sabía o tenia de saber que el otro iba a confiar.” LARENZ, Karl. Derecho justo - fundamentos de ética 
jurídica, tradução de Luiz Díez-Picazo. Madrid: Civitas, 2001, p.95-96 
 
131 LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do Direito e suas limitações: abuso do direito, in Doutrinas 
Essenciais, responsabilidade civil: estudos em homenagem ao prof. Rui Geraldo Camargo Viana, coord,: 
NERY, Rosa Maria de Andrade et DONNINI, Rogério. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.551. 
Ainda ponderando sobre a importância da confiança, afirma a professora que “o novo Código Civil 
consagrou a teoria da confiança como base das relações intersubjetivas” e que “o abuso do direito como fruto 
da teoria da confiança tem como finalidade a proteção das pessoas que dele possam ser vítimas”, concluindo, 
assim, que “a tutela da confiança também se exerce por meio do art. 187 do CC/2002”. Idem, p.551-552.  
 
132 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função ... cit., p.77. 
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  Não se pode deixar de reconhecer, contudo, que mesmo a situação descrita 

por Carneiro da Frada como sendo de “confiança pura” é também passível de proteção e 

configura, salvo engano, algo muito próximo da doutrina do venire contra factum 

proprium antes analisada. Ademais, o fato de haver intenção prévia de defraudar 

expectativas alheias (ou mesmo omissão proposital no que tange à prevenção da 

contraparte quanto à expectativas irreais) só agrava ainda mais a situação, caracterizando 

de forma mais incisiva o desatendimento ao padrão de correção, lisura e lealdade imposto 

pela boa-fé. 

 

  De qualquer modo, o que se entende, de forma geral, como sendo o 

princípio da confiança é a proteção das expectativas legitimamente geradas e que mereçam 

tutela, proteção essa alicerçada no standard de conduta, no padrão de correção e lisura, 

ponto em relação ao qual não há discordância doutrinária. Por isso, reconhece-se, aqui, 

haver certa relação de continência entre ambos, uma vez que a proteção das expectativas 

legítimas se dá a partir de um princípio mais amplo e abrangente – o da boa-fé objetiva. 

 

  Seja como for, exatamente por se tratarem de princípios, a sua coexistência 

é viável e possível, mesmo para aqueles que não reconhecem haver relação de continência 

ou complementaridade entre ambos. Isso porque, como já ressalvado, a colisão de 

princípios se resolve pelo sopesamento entre eles, de modo que sejam aplicáveis 

simultaneamente ao mesmo caso, ainda que em proporções distintas.133 

 

2.4 O Princípio da Confiança na relação médico-paciente 

 

  Como já mencionado anteriormente, a confiança é elemento que assume 

especial relevo para o bom desenvolvimento da relação médico-paciente, pois é ela que 

torna fértil o terreno para que essa relação viceje. Uma vez esgarçada a confiança que as 

                                                
133 Pertinente, nesse ponto, a observação de Roberto Senise Lisboa: “Portanto, o princípio da confiança tem 
por função efetuar a proteção de toda expectativa negocial. (...) Isso não reduz a importância da boa-fé 
objetiva nem há uma superposição indesejada de princípios que possa justificar simplesmente a sua não 
adoção. Pelo contrário, admitir-se a confiança como princípio geral do negócio jurídico importa em 
revalorização do princípio da boa-fé, que é recolocado, pois, na sua vocação original de regra de conduta por 
meio da qual uma das partes atua “vendo o outro”, a fim de que ela possa obter a satisfação de seu interesse, 
sem prejudicá-lo”. LISBOA, Roberto Senise. Da confiança como valor fundamental e princípio geral do 
negócio jurídico, Tese para concurso público de provimento ao cargo de Professor Titular do Departamento 
de Direito Civil da FADUSP, São Paulo, 2008, p.36. 
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partes reciprocamente se depositam, impossível será a preservação da relação nos moldes 

em que ela foi iniciada e deveria ser mantida. 

 

  Apenas com a base oferecida pela confiança, podem as pessoas levar a bom 

termo as relações que estabelecem, sem o quê pacientes jamais poderiam sentir-se 

tranquilos em relação a todo conhecimento técnico de Medicina, que afinal não possuem, e 

que lhes deve ser transmitido por seus médicos. 

 

  Assim, claro está que a relação travada entre médico e paciente tem por 

principal fundamento a fidúcia. Pode ela dar-se de modo mais pontual, num caso 

específico de consulta a especialista ou submissão a um procedimento qualquer, ou ter 

natureza continuada, como é o caso de tratamento quimioterápico. Porém, sob qualquer 

prisma que se analise, sendo a interação curta ou alentada, a confiança é ali pedra angular. 

 

  Fundamental ter-se em mente que as informações fornecidas pelo 

profissional ao seu cliente, ao mesmo tempo em que nele criam expectativas, para aquele 

criam deveres. Possivelmente, ao ver frustrada expectativa legítima criada com base em 

vínculo de fidúcia – como é, ou deveria ser – o paciente poderá reclamar do médico a 

reparação do dano daí decorrente. 

 

  Mas, como também já foi dito, é preciso ter em mente que o Direito não 

poderia resguardar os indivíduos de toda e qualquer decepção ou frustração – até mesmo 

porque estas são inerentes à vida e nem sempre podem ser evitadas. As expectativas que 

merecem tutela são, portanto, aquelas legítimas e razoáveis. A razoabilidade e a 

legitimidade da expectativa cuja tutela se requer são, portanto, critérios fundamentais na 

apuração de qualquer tipo de responsabilidade por parte do facultativo, critérios esses que 

serão apurados casuisticamente, como é intuitivo.  

 

  Ademais – e como já foi dito neste mesmo trabalho – é necessário perquirir 

em que medida a expectativa que se pretende tutelar pode, de algum modo, ser atribuída a 

qualquer tipo de conduta havida por parte do médico (comissiva ou omissiva), até porque 

não é incomum que as expectativas sejam fruto de fantasia ou mesmo otimismo 

exacerbado por parte do paciente. 
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  De todo modo, e como será abordado com mais vagar no capítulo seguinte, 

parece inegável que a informação exerce papel de profunda relevância nesse processo de 

avaliação das expectativas, na medida em que é por meio dela que o paciente poderá saber 

exatamente o que esperar do tratamento ou procedimento (os cuidados de saúde) a que 

pretende se submeter.  

 

  Nesse passo, desde que devidamente informado o paciente de todas as 

possíveis consequências e riscos do tratamento/procedimento, toda e qualquer expectativa 

que extrapole os limites traçados por estas informações não será merecedora de proteção, 

carecendo de legitimidade (ou mesmo, dependendo da situação, de razoabilidade).  

 

  Por outro lado, quanto mais ausente a informação, mais “livre” estará o 

paciente para formular suas expectativas, podendo-se, desse modo, concluir de forma 

muito tranquila pela responsabilidade do médico em razão de sua conduta omissiva em 

relação ao dever de informar. 

 

  A informação exerce, assim, o fundamental papel de balizar a formulação 

de expectativas por parte dos pacientes. Dito de outro modo, a informação não é outra 

coisa senão a medida para a aferição da legitimidade e da razoabilidade da expectativa cuja 

tutela se pretende. 

 

  Aliás, partindo-se ainda da premissa da confiança como elemento 

fundamental da relação médico-paciente, é possível dizer que cabe aos médicos um dever 

específico de monitorar as expectativas de seus pacientes em relação aos tratamentos e 

procedimentos médicos a que se submeterão. Deve o profissional estar atento às 

expectativas nutridas pelos seus pacientes, e direcionar seu esforço no sentido de mantê-las 

em níveis compatíveis com metas que sejam efetivamente passíveis de concretização – até 

mesmo em razão da lealdade e correção que devem nortear a sua conduta. 

 

  Parece claro que algumas peculiaridades específicas de cada tipo de relação 

médico-paciente exercem papel de destaque nesse processo dialógico. No âmbito da 

medicina satisfativa, por exemplo, que abrange situações em que o paciente não espera 
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qualquer melhora de sua saúde (mas sim modificação) e nas quais não há qualquer situação 

de urgência envolvendo a sua saúde, o nível de informação a ser prestada pelo facultativo 

deve ser exaustivo. Isso porque a ausência dessa baliza informativa deixará livre o paciente 

para acalentar as expectativas que bem entender, transferindo-se ao facultativo o risco 

integral do eventual não atendimento dessas mesmas expectativas. 

 

  Com efeito, a questão da confiança e das expectativas se torna 

particularmente sensível nos procedimentos médicos de natureza puramente estética, como 

é o caso da maior parte das cirurgias plásticas e de alguns tratamentos dermatológicos. 

Nessas situações, a expectativa do paciente está quase sempre ligada, de maneira muito 

forte, a um desejo de melhora da aparência física – o que, por si só, já contém alta dose de 

subjetividade – além de ter raízes em questões relativas à psiquê dos pacientes, as quais, 

nem sempre, podem ser detectadas pelos médicos. 

 

  São, pois, exatamente essas as situações em que se pode detectar, de modo 

muito claro, o dever do médico de informar os possíveis resultados de uma maneira 

realista, sem nutrir ou até mesmo estimular expectativas irreais e inatingíveis. 

 

  Dito de outro modo, nesses procedimentos puramente estéticos em que a 

obrigação é de resultado, é dever do médico informar de modo claro e realista exatamente 

qual resultado pode ser esperado pelo paciente, mantendo as suas expectativas em níveis 

realistas, sob pena  de ver transferido para si, integralmente, o risco de frustração e 

descontentamento que certamente virá por parte do paciente. 

 

  Por outro lado, nas situações que envolvem a chamada medicina curativa, 

nas quais há risco direto à saúde do paciente, é bem mais sutil a linha divisória entre a 

legitimidade e ilegitimidade da expectativa acalentada pelo paciente. Até porque, os riscos 

médicos envolvidos em cada tratamento (ou procedimento) nem sempre são passíveis de 

exata mensuração (a medicina, aliás, não é uma ciência exata), além do fato de 

concorrerem, para esses riscos, inúmeras variáveis sobre as quais o profissional médico 

não tem qualquer controle e/ou previsibilidade. 

 



 
 

80 

  Ademais, a medicina curativa, como já abordado, frequentemente está 

ligada a situações de urgência, nas quais não há tempo hábil para que se transmita a 

informação de modo completo e claro, sob pena de se comprometer ainda mais o estado de 

saúde já vulnerável do paciente. 

 

  Assim, seja porque nem sempre há tempo hábil para que se prestem 

informações mais minuciosas, seja porque nem sempre são tão claros e evidentes os riscos 

possivelmente derivados do procedimento ou tratamento, o fato é que no âmbito da 

medicina curativa são mais flexíveis os parâmetros de avaliação do nível de informação a 

ser prestado pelo médico. Ainda assim, contudo, é preciso ter-se claro que sempre haverá 

um conteúdo informativo mínimo, a ser avaliado casuisticamente, do qual o médico não 

pode se eximir, sob pena de ser responsabilizado.  

 

  Por fim, vale ponderar que o dever de informar do médico, como será 

melhor tratado adiante, decorre diretamente também do princípio da boa-fé propriamente 

considerado (e não apenas enquanto fundamento do princípio da confiança), na medida em 

que o mesmo consagra a necessidade de atendimento ao um padrão de conduta correto e 

leal que deve ser observado pelas partes na relação médico-paciente. 

 

  Aliás, se se levar em consideração o conceito mais restrito de confiança 

traçado por Carneiro da Frada – no qual é necessário haver um estímulo proposital a uma 

expectativa que se sabe de antemão que não será cumprida – ver-se-á que a confiança será 

responsável por uma gama bem mais restrita de situações, geralmente atreladas às 

obrigações de resultado, tais como procedimentos dermatológicos estéticos e cirurgias 

plásticas. 

 

  Para essa percepção, portanto, a proteção pura e simples de expectativas 

legitimamente criadas (sem que haja qualquer intenção prévia defraudatória dessas mesmas 

expectativas, nem promessas, nem estímulos à criação e manutenção de expectativas) não é 

outra coisa senão a aplicação mais direta do princípio da boa-fé objetiva, que exerce, 

assim, ela própria, papel de importância inestimável nas relações médicas. Seja por isso, 

seja pela sua intrínseca relação com a confiança, reconhecida amplamente pela doutrina 
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nacional, seja por sua incidência direta nas relações médico-paciente, passa-se, a seguir, a 

discorrer sobre ela. 

 

2.5 A boa-fé objetiva: brevíssimo histórico no Direito Brasileiro 

 

  Como já destacado acima, é importante distinguir-se a boa-fé crença da boa-

fé objetiva, que é regra de conduta e modelo de comportamento social134 externos ao 

sujeito e que determinam a forma de agir de um indivíduo, conforme standards de 

honestidade socialmente reconhecidos. 

 

  Este princípio, antes mesmo de figurar no Código Civil alemão (que data de 

1900), já havia sido objeto de desenvolvimento, no que tange aos chamados direitos 

anexos, na figura da culpa in contrahendo, teoria desenvolvida por Von Jhering em 

meados do século XIX (1861), como anteriormente noticiado. 

 

  A boa-fé objetiva, como regra que é de conduta nas relações intersubjetivas, 

determina que os contratantes tenham seu comportamento baseado na lealdade e que seus 

interesses sejam reciprocamente respeitados, já que visam um objetivo comum, qual seja, o 

adimplemento da obrigação. No caso do presente trabalho, o objetivo comum é a saúde do 

paciente, seja sua manutenção, em ação preventiva, seja sua recuperação curativa, seja 

ainda a manutenção da vida do paciente em caso de impossibilidade de cura em face de 

doença de natureza grave. 

 

  A regra da boa-fé objetiva tem sua aplicação em todo o sistema jurídico, e 

não está adstrita apenas às relações contratuais, na medida em que estabelece um padrão de 

conduta para todas as relações intersubjetivas, independentemente de apresentarem elas 

hipossuficiência de alguma das partes (como é o caso, aliás, do paciente em relação ao 

médico, no que diz respeito à questão técnica) ou desequilíbrio entre os pólos da relação 

(in casu, o detentor do conhecimento é o médico, o que cria uma relação desequilibrada 

com seu paciente, sempre sujeita à modulação casuística).  

 

                                                
134 GOMES, Orlando, Contratos, atualizado por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de 
Crescenzo Marino. 26ª edição, Rio de Janeiro: Forense, p.43. 
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  O instituto da boa-fé objetiva foi especialmente difundido no mundo 

jurídico a partir de sua inserção no BGB (Código Civil alemão), em seu § 242, apesar de já 

haver menção à boa-fé no Direito Romano, enquanto paradigma de conduta para o patrício, 

o paterfamilias.135 

 

  Importante ressaltar, porém, que a boa-fé romana guardava relação com a 

ideia subjetiva do paterfamilias em relação ao que havia sido pactuado, ao passo que no 

Direito alemão está ela ligada à lealdade (Treu und Glauben). Menezes Cordeiro defende, 

assim, que a Treu und Glauben deve compreendida à luz das tradições dos juramentos de 

honra de cavalheiros medievais, e que esta difere por completo da boa-fé possessória que, 

em idioma alemão, está contida na expressão guter Glauben.136 

 

  A imagem do cavalheiro medieval remete à ideia de regra de conduta social 

que, ao jurar por honra, faz surgir a confiança da coletividade, como reação à sua atuação 

cavalheiresca. Por tratar-se da confiança depositada em certos comportamentos, o agir 

honrado também obriga o outro, ficando assim patente seu reflexo na questão obrigacional. 

 

  No Direito pátrio, a boa-fé foi primeiramente mencionada no artigo 131, 

inciso I, do Código Comercial brasileiro (lei 556/1850)137, tendo sido interpretada pelos 

Tribunais como sendo norma de natureza subjetiva, sendo que foi pouco aplicada ao longo 

de sua vigência. 

 

  A Constituição Federal de 1988, como se sabe, promoveu enorme giro 

paradigmático, deixando de centrar-se na proteção do patrimônio para privilegiar a tutela 

da pessoa, sua existência e dignidade, princípio apontado no Direito alemão como 

“princípio do livre desenvolvimento da personalidade”. De fato, a Carta Política de 1988138 

                                                
135 MARTINS-COSTA, Judith, A boa-fé ... cit., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.111. 
 
136 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e, Da boa-fé ... cit., p.170. 
 
137 Artigo 131, I: “A inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa-fé, e ao verdadeiro 
espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras”. 
 
138 Constituição Federal, artigo 3º, I e 170. 
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tem forte embasamento na solidariedade139, e determina que as relações se travem com 

base na probidade e eticidade, inspiração humanista que contrasta com o forte viés 

individualista presente, por exemplo, no Código Civil de 1916, que bem refletia o 

pensamento da época em que veio a lume. 

 

  No contexto da nova ordem constitucional, perdem importância as 

concepções de direitos subjetivos enquanto realização de seus exclusivos interesses, de 

forma egoística, sem levar em conta a alteridade e os interesses da comunidade, como bem 

aponta Maria Celina Bodin de Moraes.140 

 

  Ainda na lição da mesma jurista, a ordem pública, a moral e os bons 

costumes deixaram de ser os únicos princípios fundantes do ordenamento jurídico, ou pelo 

menos tiveram seu desenho alterado. Exemplifica com o conceito de ‘ordem publica’, que 

passa a tutelar a dignidade humana, ao invés de meramente impor limites ao livre atuar do 

indivíduo. Assim, os direitos subjetivos receberão tutela do ordenamento jurídico quando, 

além de estarem em conformidade com a vontade do titular, estiverem também de acordo 

com o interesse social, esse diretamente ligado à lealdade, à boa-fé e à solidariedade. 

 

  Coube, entretanto, ao Código de Defesa do Consumidor (lei 8078/1980) 

papel preponderante – por meio de seus artigos 4º, inciso III e 51, inciso IV – para 

incorporar em caráter definitivo a noção de boa-fé objetiva no sistema legal brasileiro.  

 

  A seguir, já no ano de 2002, o ordenamento jurídico brasileiro introduziu a 

boa-fé objetiva por meio dos artigos 113 e 422 do Código Civil. Este último, aliás, 

encontra seu espelho no artigo 762º do Código Civil português141, sendo que ambos 

tiveram seus nascedouros inspirados no § 242 do BGB, que, por seu turno, teve como fonte 

                                                
139 “Embora a construção inicial da boa-fé objetiva - como um princípio geral de cooperação e lealdade 
recíproca entre as partes - tenha prescindido de fundamentações axiológicas precisas, não há, hoje, dúvida de 
que ela representa expressão da solidariedade social no campo das relações privadas.” in SCHREIBER, 
Anderson, A proibição de comportamento contraditório - tutela da confiança e venire contra factum 
proprium. 2ª edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.84. 
 
140 MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à ... cit., p.105. 
 
141 “No cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes 
proceder de boa fé.”. 
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o Código Civil francês de 1804, como informa Philippe Le Tourneau, fazendo menção ao 

artigo 1134 de seu Código Civil (Code Napoléon) 142.  

 

  Portanto, é inegável que a boa-fé objetiva deve, sempre, pautar a conduta do 

médico ao expor os prognósticos, alternativas de tratamento e seus riscos em relação à 

doença apresentada por seu paciente (conforme será melhor tratado adiante). Por outro 

lado, cabe também ao paciente expor com clareza todos os sintomas que consegue 

identificar, assim como seu histórico de doenças, franqueando ao médico anteriores 

exames que hajam sido realizados. Essa informação – prestada pelo paciente – também 

perfaz uma parcela de seu dever de cumprimento da boa-fé objetiva nessa relação mantida 

com o profissional. 

 

2.6 A tríplice função da boa-fé objetiva 

 

  A concretização do emprego da boa-fé objetiva e sua aplicação casuística 

pode se dar de três formas. Primeiramente a utilização da boa-fé segundo sua função 

interpretativa: conforme estatui o artigo 113 do Código Civil de 2002, os negócios 

jurídicos devem ser interpretados de maneira que seja preservada a expectativa das partes e 

a confiança recíproca por elas mantida. Por conseguinte, as declarações dos contratantes 

devem ser interpretadas de acordo com o padrão de lealdade com o qual deveria agir um 

contratante naquela situação.  

 

  Em segundo lugar, a função corretiva, que evita seja a parte obrigada a 

cumprir obrigação insuportável, também chamada “alteração das circunstâncias”, como 

preferem Claudio Luiz Bueno de Godoy143 e Cláudia Lima Marques.144 Assim, esta 

segunda função encontra-se ligada à teoria da imprevisão, ao controle das cláusulas 

abusivas dos contratos, e também ao abuso de direito, além de oferecer parâmetro para o 

exercício das posições jurídicas. 

 

                                                
142 TOURNEAU, Philippe Le. Droit de la responsabilité et des contrats. 6ª edição, Paris: Dalloz, 2006, p.18 
 
143 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função ... cit., p.53. 
 
144 MARQUES, Claudia Lima, A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar 
ao consumidor, RT, v.827, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.11-48. 
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  O Código Civil Brasileiro consagra, por meio do artigo 187, a boa-fé 

objetiva na vertente corretiva como critério para configuração e controle do abuso de 

direito ao lado dos bons costumes. Está ali a vedação de comportamento contraditório que 

Menezes Cordeiro, como antes já afirmado, caracteriza como “exercício inadmissível de 

posições jurídicas”.145 

 

  É Teresa Ancona Lopez, que pondera que a categoria jurídica do abuso de 

direito146 surge como cláusula geral no atual Código Civil, porquanto figura autônoma, que 

afronta o princípio da boa-fé, além dos bons costumes e a finalidade econômica e social do 

Direito.  

 

  Finalmente, cumpre lembrar a função supletiva da boa-fé objetiva, que tem 

especial interesse para este trabalho. É ela que, além de preencher as lacunas do contrato 

(função de colmatagem), cria os deveres jurídicos acessórios, instrumentais ou laterais, que 

incidirão no contrato independentemente de estarem nele previstos, e – como já dito –

trazem a imposição de comportamento leal, honesto, transparente e de colaboração entre as 

partes. 

 

  Assim, o vínculo formado é mais abrangente do que apenas a prestação 

principal da obrigação entabulada e do que as prestações a ela secundárias. Dessa forma as 

obrigações e contratos encerram relação jurídica complexa, que envolve deveres recíprocos 

de conduta às partes, mais amplos que a prestação dita principal.147 

 

  O civilista português Antunes Varela nomeia-os de “deveres acessórios de 

conduta” e os diferencia dos deveres principais ou típicos (prestações principais, que 

definem o módulo da relação), bem como dos deveres secundários ou acidentais, cujo 

objeto seria a preparação do cumprimento da obrigação principal, a garantia da correta 

execução da prestação, assim como a regulação das prestações substitutivas da prestação 

                                                
145 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da Boa-fé .... cit., p.742 e ss. 
 
146 LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício … cit., p.540. 
 
147 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função ... cit., p.79. 
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principal (v.g. dever de indenização dos prejuízos que possam advir do cumprimento 

defeituoso da obrigação).148 

 

  Quanto à questão dos fundamentos dos deveres anexos aos contratos, 

residem eles na vontade das partes de trocarem prestações e, especialmente, na confiança 

que deve dar base à avença (como antes analisado), daí que em todas as fases (pré, pós e 

evidentemente durante a própria vigência contratual) estarão eles vinculando as partes.149 

 

  Incidem eles, assim, no momento das tratativas, como, por exemplo, na 

situação em que o paciente consulta um cirurgião plástico a fim de informar-se sobre quais 

são as possibilidades cirúrgicas para a correção de sua aparência física, a expectativa de 

sucesso e quais os riscos ali envolvidos. 

 

  Ainda de se ressaltar que o não cumprimento dos deveres anexos, por sua 

própria natureza, não enseja ação judicial para a sua consecução – até porque, seria 

inviável forçar alguém, judicialmente, a agir de acordo com os standarts da boa-fé 

objetiva. No entanto, evidentemente, as violações aos deveres anexos dão azo, sim, à ação 

de reparação.  

 

  Os deveres acessórios de conduta terão maior destaque e visibilidade nas 

relações obrigacionais duradouras do que naquelas de natureza instantânea. Daí sua 

importância para a relação médico-paciente – aliás, não só por seu aspecto durável, mas 

também pelo fato de interferirem diretamente com os direitos de personalidade dos 

contratantes (vida, saúde, integridade física), tal como abordado no capítulo primeiro deste 

trabalho. 

 

  Com efeito, as relações que se protraem no tempo – os ditos contratos 

relacionais – nas palavras de Fernando Noronha150, são justamente aqueles de longa 

                                                
148 ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral. 10ª edição, Coimbra: Almedina, 2005, 
p.121-122. 
 
149 Como já dito, no ordenamento jurídico brasileiro, a boa-fé objetiva, sob seu enfoque supletivo – isto é, 
como fonte geradora de deveres anexos – vê-se disciplinada no Código Civil em seu artigo 422, bem como 
no CDC, em seus artigos 4º, III e 51, IV. 
 
150 NORONHA, Fernando, Direito das obrigações ... cit,. p.77. 
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duração (por vezes indeterminada, por vezes por longos períodos), que visam satisfazer 

necessidades permanentes de ambas as partes. Por isso, devem elas agir de forma solidária, 

numa verdadeira relação de cooperação. 

 

  Via de regra, há concordância dos doutrinadores quanto à definição dos 

deveres principais de dada obrigação, que também são chamados de típicos ou essenciais, e 

que dizem respeito às suas prestações nucleares. Desta sorte, um dos deveres principais da 

relação médico-paciente é o fornecimento do serviço, que deve ser prestado utilizando todo 

o conhecimento técnico do médico, segundo os padrões do state of the art de cada época, 

em favor da saúde do paciente. Ficam, assim, diretamente satisfeitos os interesses do 

paciente, credor da obrigação. 

 

  Mas tais contratos relacionais, compõem-se, na verdade, por obrigações –

que o civilista catarinense nomeou “obrigações como sistema”, e que Clóvis do Couto e 

Silva denominou “obrigações como processo”151 – constituídas de atos encadeados e que 

visam a um determinado fim. O foco é voltado mais para a relação obrigacional do que 

apenas à simples obrigação. Desse modo, as obrigações ditas complexas são compostas por 

feixes de direitos, deveres, ônus, faculdades e sujeições a que o credor e o devedor estão 

sujeitos um em relação ao outro.  

 

  Também o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB - Código Civil alemão) favorece 

o uso do termo “relação obrigacional” (Schuldverhältnis) em detrimento de “obrigação”, 

em clara demonstração do entendimento de que prestação principal não pode deixar de 

levar em conta toda a série de deveres acessórios – os ditos Nebenpflichten – que têm por 

alicerce a transparência, a equidade e a veracidade das informações prestadas. São, todos 

eles, abarcados pelo princípio da boa-fé objetiva, que embasa, como visto, tanto o Código 

Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor. 

 

                                                                                                                                             
 
151 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, 
passim. 
 



 
 

88 

  Clóvis do Couto e Silva152, bem como Cláudia Lima Marques153, assim, 

afirmam que a obrigação compõe-se de deveres principais e secundários ou fiduciários, 

também por eles chamados de anexos ou instrumentais. Estes seriam diversos dos que 

caracterizam os principais, embora diretamente relacionados a eles, daí também terem a 

alcunha de laterais (do alemão Nebenpflichten). Assim, percebe-se que a nomenclatura 

utilizada para fazer referência aos deveres (que não os principais) que compõem dada 

obrigação é diversa, embora a mais favorecida, tanto pelos Tribunais quanto pela Doutrina, 

seja “deveres anexos”. 

 

  A preferência de Fernando Noronha pela expressão “deveres fiduciários”154 

dá-se porque esse nome indica que eles podem ser exigidos pelo dever de agir em 

consonância com a boa-fé, sendo seu fundamento a confiança gerada na outra parte. 

Defende ele serem deveres jurídicos, mesmo que não sejam determináveis com 

antecipação. Ele os divide em quatro categorias: cuidado, informação, lealdade e 

assistência. Já Menezes Cordeiro155 os classifica em três: cuidado, informação e lealdade. 

 

  Tal dissensão encontra sua explicação no fato de que Fernando Noronha 

entende que a classificação proposta pelo civilista português comporta uma quarta classe: a 

da assistência, ligada intrinsecamente às atitudes do fornecedor no período pós-prestação 

principal (por exemplo, a retirada do mercado de determinado produto, sem garantir o 

correto atendimento aos consumidores que já o haviam adquirido, garantindo peças para 

reposição ou corretos esclarecimentos no pós-venda). Contudo, a classificação proposta 

por Menezes Cordeiro parece ser suficientemente abrangente, dado que o dever de 

assistência pode ser encampado parcialmente pelo dever de informação e em parte pelo de 

lealdade. 

 

  Destarte, a boa-fé objetiva é regra de conduta que prescreve o agir de acordo 

com padrões socialmente recomendados de lealdade, correção e lisura, importando mais as 

                                                
152 COUTO E SILVA, A obrigação ... cit., passim.  
 
153 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código do consumidor. 5ª edição, São Paulo: Revista dos 
Trinunais, 2006, p.771 e ss. 
 
154 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações... cit, p.80 e ss. 
 
155 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé ... cit, p.603 e ss. 
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repercussões que as condutas adotadas pelos indivíduos possam ter do que a investigação 

da efetiva intenção que moveu suas ações. 

 

2.7 A boa-fé objetiva na relação médico-paciente 

 

  O princípio da boa-fé objetiva marca a relação que se desenvolve entre o 

profissional médico e seu paciente, sendo seu principal fundamento, como já referido, a 

fidúcia que os une. Devem eles manter intacta a confiança depositada reciprocamente, 

visto que esse elemento mostra-se imprescindível ao saudável desenvolvimento do vínculo 

que os conecta. 

 

  Como já foi visto, a boa-fé objetiva vista por seu aspecto supletivo cria para 

ambos, médico e paciente, uma série de direitos-deveres anexos, que serão tratados de 

forma mais minudente a seguir. 

 

2.7.1 O dever de cuidado ou segurança 

 

  O primeiro dos deveres anexos é o de cuidado, também nomeado de 

segurança ou proteção. Relativamente aos deveres dos médicos, este dever pode também 

ser compreendido em seu sentido negativo, sendo-lhes defeso negar assistência a doente e 

abandonar seu tratamento, a não ser quando seja devidamente substituído por colega, desde 

que este não tenha nível de experiência e conhecimentos inferiores aos daquele a quem 

toma o lugar. 

 

  Segundo lição de Menezes de Cordeiro, os deveres anexos de proteção tem 

por objetivo mais do que simplesmente a fiel execução da obrigação pelas partes; sua 

função seria a de impedir que, quando do efetivo cumprimento das prestações, as partes 

venham a se infligir danos mútuos156, funcionando como uma rede de proteção que 

extrapola os limites contratuais, e que também ilumina as fases pré e pós contratuais. 

 

  Desse modo, v.g., o cirurgião que viaja no pós operatório, e deixa o seu 

paciente ainda em recuperação, pode ter-se valido da técnica mais moderna, com perfeição, 
                                                

156 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé ... cit., p.615. 
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sem ter incorrido em qualquer das modalidades da culpa no ato operatório, e, inobstante 

tenha a cirurgia transcorrido sem qualquer intercorrência, descumpre o médico, na 

hipótese, o seu dever de cuidado para com seu paciente. 

 

  Por outro lado, apenas para citar situações simétricas e complementares, 

também o paciente que se submete à uma cirurgia e deixa de observar os cuidados que lhes 

foram repassados para a fase pós-operatória, descumpre seu dever de cuidado para consigo 

mesmo (que é reflexo), ficando sujeito, por exemplo, ao não fazer o correto uso de 

antibióticoterapia prescrita, a ver-se vítima de infecção, que pode não somente 

comprometer seu organismo, como também o resultado obtido cirurgicamente.157 

 

  Vale destacar, porém, que o dever de cuidado também está ligado – 

obviamente – ao agir sem negligência: o cirurgião, que, após realizar apendicectomia, 

esquece na cavidade abdominal uma gaze, será responsabilizado por falta do dever de 

cuidado (res ipsa loquitur), por seu agir negligente. Ou seja, nesse tipo de situação, o 

próprio dano corresponde à negligência, que não precisa ser demonstrada.158 

                                                
157 “ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO DE 
INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA NACIONAL – ERRO MÉDICO – REEXAME DE PROVAS – 
PROCEDIMENTO ESTÉTICO – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO PELO RESULTADO – 
NEGLIGÊNCIA DO PACIENTE. 
1. A responsabilidade do agravado em indenizar apenas existiria se fosse reconhecido, pelas instâncias 
responsáveis pela análise das circunstâncias fáticas da causa, a existência de nexo causal, o que não ocorreu. 
O Tribunal de origem reconheceu claramente a inexistência de nexo causal entre a cirurgia realizada e as 
seqüelas da embargante. 
2. Quanto ao "caráter de contrato de resultado" da cirurgia estética realizada pela embargante, verifica-se que 
tal afirmativa em nada influencia no fato reconhecido pelo Tribunal de origem de que a necrose ocorreu em 
razão de que a autora não teria retornado ao hospital na data marcada para a consulta, nem procurou 
o serviço médico tão logo apresentou necrose no lóbulo da orelha direita. 
3. Assim, ainda que se pudesse considerar que o médico teria obrigação em apresentar o resultado estético 
pretendido, a paciente teria que se responsabilizar pelos cuidados médicos prescritos, o que não 
ocorreu, como verificado no acórdão recorrido. Rever tal afirmação também demandaria reexame do 
material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.  
4. Quanto à inversão do ônus da prova, esta Corte vem entendendo que "não é automática, tornando-se, 
entretanto, possível num contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada 
ao 'critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências." (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 994978/SP, Relator Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado em 05/02/2009, in www.stj.jus.br, acesso em 13/07/2010) (grifou-se). 
 
158 “Erro médico - O esquecimento de compressa cirúrgica na região intra- uterina de parturiente configura 
negligência da equipe cirúrgica nos termos do art. 14, da Lei 8078/90 - Dever de indenizar os danos morais 
provocados pela desídia - Valor fixado em R$ 41.500,00, consentâneo com o que se espera da 
responsabilidade civil e artigo 944 do CC - Juros devidos desde a citação e correção monetária incidente a 
partir da decisão condenatória - Não provimento ao recurso da autora e provimento, em parte, ao recurso da 
ré.” (TJ/SP, Apelação Cível nº 994080595206, Relator Desembargador Enio Zuliani, 4ª Câmara de Direito 
Privado, julgado em 13/08/2009, in www.tj.sp.gov.br, acesso em 13/07/2010) Destacou o Relator em seu 
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  O próprio Código de Ética Médica brasileiro159, que passou por significativa 

revisão e tem sua atual versão em vigor desde 13 de abril de 2010, traz em seu bojo várias 

regras que apontam para o dever de cuidado, tais como o princípio ali contido de que em 

benefício da saúde do paciente deve o médico deve atuar com o “máximo de zelo e o 

melhor de sua capacidade profissional”160, bem como a regra do artigo 1º do Capitulo III, 

espelho àquela do artigo 186 do Código Civil, que veda ao médico o agir eivado de culpa e 

que cause dano ao paciente.161 

 

  Também ali se encontram proibições quanto ao não atendimento em 

serviços de urgência ou emergência, de modo a expor a risco a vida de pacientes; bem 

como deixar de utilizar todos os meios disponíveis para o diagnóstico e tratamento, ou 

abandonar paciente, sem que outro profissional tenha assumido o caso.162 Dessa maneira, o 

                                                                                                                                             
voto: “A pesquisa sobre casos análogos permitiu conhecer que não são somente os brasileiros que padecem 
desse inexplicável erro profissional. O Advogado português DIAMANTINO MARQUES LOPES enumerou, 
entre os casos práticos que mencionou [Responsabilidade civil dos médicos, obra coletiva da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra editora, 2005, p. 285], esquecimento de gaze na cavidade 
abdominal de paciente que passou por extirpação da trompa de falópio. RICARDO LUIZ LORENZETTI 
coletou diversos julgados de responsabilidade por "olvido cirúrgico", concluindo que a jurisprudência 
argentina considera que esquecimento de material caracteriza atividade negligente [Responsabilidad civil 
de los médicos, Rubinzal-Culzone, Buenos Aires, 1997, tomo II, p. 297]”. 
 
159 Resolução CFM nº 1931, de 17/09/2009. 
 
160 Código de Ética Médica, Capítulo I, Princípios Fundamentais, em seu inciso II, estabelece que “O alvo de 
toda atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e 
o melhor de sua capacidade profissional”. 
 
161 O artigo 1º do Código de Ética Médica estabelece que é vedado ao médico “Causar dano ao paciente, por 
ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência”. 
 
162 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
“II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o 
máximo zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 
[...] 
RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
É vedado ao médico: 
Art. 1º - Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou 
negligência. 
Art. 7º - Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, 
expondo a risco a vida de pacientes [...] 
Art. 8º - Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico 
encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. 
[...] 
RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 
É vedado ao médico: 
Art. 32 - Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente 
reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. 
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dever de segurança guarda relação com a incolumidade do paciente, que deve ser um dos 

objetivos primários da atividade profissional dos médicos.  

 

  A bioética, por sua feita, traz como dever de conduta para o profissional o 

aforismo hipocrático Primum non nocere, também conhecido como Princípio da Não-

Maleficência, que impõe ao médico a obrigação de não infligir dano intencional e não 

arriscar-se à prática de conduta que possa resultar em mais malefício que vantagens para o 

paciente. O Juramento Hipocrático traz em seu bojo obrigações de Não-Maleficência e 

Beneficência para o facultativo:“Usarei meu poder para ajudar os doentes com o melhor 

de minha habilidade e julgamento; abster-me-ei de causar danos ou de enganar a 

qualquer homem com ele.”  

 

  Tom Beauchamp e James Childress, em obra clássica da Bioética163, 

apontam que a moralidade requer não apenas que as pessoas sejam tratadas de forma 

autônoma, mas que os médicos também se abstenham de lhes causar mal (primum non 

nocere), além de dever colaborar para o seu bem-estar.164 

 

  O microssistema do direito consumerista brasileiro prevê que o cuidado e a 

segurança em relação ao paciente devem perpassar toda a relação entre fornecedor de 

serviços, in casu, o médico e seu paciente.165 A ideia central é impedir que uma parte 

                                                                                                                                             
Art. 36 - Abandonar paciente sob seus cuidados.” 
 
163  BEAUCHAMP, Tom L. et CHILDRESS, James F.. Principles of biomedical ethics. 5ª edição, New 
York: Oxford University Press, 2001, p.165. 
 
164 No original: “Morality requires not only that we treat  persons autonomously and refrain from harming 
them, but also that we contribute to their welfare. Such beneficial actions fall under the heading of 
‘beneficence’. No sharp breaks exist on the continuum from not inflicting harm to providing benefit, but 
principles of beneficence potentially demand more than the principle of nonmalificence because agents must 
take positive steps to help others, not merely refrain from harmful acts.” 
 
165 “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CIRURGIA PLÁSTICA DE REDUÇÃO 
DE MAMAS DE CUNHO REPARADOR - CULPA DO MÉDICO DEMONSTRADA- HOSPITAL - 
SOLIDARIEDADE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. Versando a lide sobre responsabilidade civil do 
médico, por fato do serviço prestado, deve se observar o disposto no art. 14, § 4º, da Lei nº 8.078/90, o qual 
estabelece que ""a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de 
culpa."" Verificando-se que não foram observados, pelo médico primeiro réu, os devidos cuidados na 
cirurgia de redução de mamas, quanto ao retalho dos mamilos da autora e à quantidade de ressecção 
no local, de forma a evitar a necrose da região e conseqüente deformidade, impõe-se a sua condenação 
ao pagamento dos danos morais e materiais por ela sofridos. Os hospitais, nos termos do CDC, 
respondem, objetivamente, por fatos danosos decorrentes de sua prestação de serviços, sendo evidente que, in 
casu, é o nosocômio réu solidariamente responsável pelos danos causados à autora por ato culposo do médico 
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imponha à outra riscos exagerados, o que – como é simples perceber – pode facilmente 

ocorrer na relação médico-paciente, caso aquele não aja com boa-fé, como, por exemplo, 

quando o médico utiliza medicamento com conhecidos efeitos colaterais adversos, quando 

poderia ter receitado outro menos danoso, capaz de surtir igual efeito. 

 

2.7.2 O dever de lealdade e cooperação 

 

  O agir com lealdade deve ultrapassar o agir egoístico da defesa dos 

interesses individuais e levar em consideração o outro (a alteridade), ademais dos 

interesses sociais, em consonância com os valores da dignidade da pessoa humana da 

‘nova’ liberdade (contraposta à solidariedade social), e da eticidade, como antes já dito. 

 

  É o dever de lealdade, segundo Menezes Cordeiro, que impede os 

contraentes da obrigação de agir falseando o objetivo do negócio ou desequilibrando 

prestações e contraprestações por eles assumidas.166  

 

  No sentir de Fernando Noronha, ao se expandir excessivamente o dever de 

lealdade para deveres de atuação tanto positiva quanto negativa, como quer Menezes 

Cordeiro, corre-se o risco de vê-lo confundido com o próprio dever geral de conduzir-se 

com boa fé.  

 

  Esse dever evidentemente ilumina todas as relações que terão por base a 

confiança, como é claramente a relação que envolve médicos e seus pacientes. Sua 

aplicação estende-se também para o âmbito das relações entre empresas, tomando ali as 

                                                                                                                                             
primeiro réu, seu preposto.” (TJ/MG, Apelação Cível nº 1.0479.02.044956-3/001, 17ª Câmara Cível, Relator 
Desembargador Eduardo Mariné da Cunha, julgado 09/11/2006, in www.tjmg.jus.br, acesso em 13/07/2010).  
Destacou-se. 
“Responsabilidade civil - Ação indenizatória fundada na alegação de inadequação de atendimento médico - 
Procedência em parte - Danos morais fixados em R$ 35.000,00 - Inconformismo das partes - Desacolhimento 
- Admissibilidade do recurso da autora, a fim de buscar a majoração da condenação - Conjunto probatório 
que demonstra a culpa da ré, por negligência do atendimento dispensado à criança que, posteriormente, veio 
óbito - Antecedentes médicos não observados (má formação cerebral congênita e pneumonia), que 
recomendavam cuidado especial - Dever de reparação configurado - Danos morais arbitrado com 
ponderação, à luz das peculiaridades do caso - Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (TJ/SP, Apelação 
Cível nº 994071125700, Relator Desembargador Grava Brazil, 9ª Câmara de Direito Privado, julgado em  
04/08/2009, in www.tj.sp.gov.br , acesso em 13/07/2010) 
 
166 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé ... cit., p.606 
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feições de impedir a concorrência desleal ou mesmo do venire contra factum proprium, já 

antes analisado. 

 

  Nesse sentido, um médico que deixa de esclarecer a seu paciente todas as 

alternativas possíveis para o tratamento da moléstia que o acomete, favorecendo um dos 

possíveis tratamentos, por exemplo, por interesse próprio, certamente está faltando com a 

lealdade que dele se espera. 

 

  Ilustra essa questão o artigo do jornal “Folha de São Paulo”, de 30 de junho 

de 2010, publicado à página C9, a respeito das relações entre laboratórios farmacêuticos e 

médicos, analisando os casos em que estas podem tornar-se espúrias. Um profissional que 

indica medicação produzida por determinado laboratório, sabendo haver outras opções 

mais baratas e igualmente eficazes, guiado por eventuais ‘vantagens’ que aquele produtor 

lhe oferece, também rompe com a lealdade que dele se espera. 

 

  Fato é que as fronteiras entre os deveres anexos nem sempre são estanques e 

claramente identificáveis, sendo que a falta de lealdade nos exemplos antes mencionados 

poderia também ser interpretada como falha do dever de informação, segundo o 

entendimento assinalado por Menezes Cordeiro, em suas próprias palavras “um ponderar 

integrado dos diversos aspectos da boa fé”.167 

 

  Todos os deveres anexos vão encontrar seu alicerce no valor fundamental da 

pessoa humana nas relações extrapatrimoniais de que venha a participar. Este valor deve 

ser especialmente tutelado, uma vez que, ao lado da soberania e cidadania é princípio 

fundamental estabelecido constitucionalmente, nas palavras de Maria Celina Bodin de 

Moraes.168 

 

  Do dever de lealdade nasce dever específico que vai informar de maneira 

especial a relação médico-paciente: o do sigilo relativo às informações obtidas em função 

da relação entre ambos desenvolvida. Este dever é conditio sine qua non para o bom 

                                                
167 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé ... cit., p.583. 
 
168 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à ... cit, p.120. 
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desenvolvimento da relação médico-paciente, dada a natureza sensível das informações 

trocadas entre os contraentes. 

 

  O dever de sigilo169, que se desenvolve forte na fidúcia que o agir de cada 

parte deve despertar e exercer sobre a outra, visa proteger as informações trocadas em 

função desta especial relação. Caso seja ele rompido por qualquer das partes, estar-se-á 

causando um dano ao valor da personalidade, assim entendido como sendo mais que um 

mero direito, mas fundamento para uma série de situações existenciais que exigem tutela, 

como bem preleciona Maria Celina Bodin de Moraes.170 E isto porque as informações 

trocadas num consultório médico ou hospital são as mais íntimas de cada pessoa, e têm 

reflexos em muitas, senão todas, as esferas de relações de cada indivíduo: sua família, seu 

trabalho e suas relações sociais. 

 

  Exemplos são os casos da adolescente que tem vida sexual ativa, mas não 

deseja que seus pais tenham disso conhecimento, ou o do funcionário de empresa que é 

portador do vírus HIV, mas não quer que tal condição chegue aos ouvidos de seu 

empregador e colegas, por medo de atitudes preconceituosas ou até de demissão.171 

 

  Há legislação internacional que versa sobre essa especial proteção. Apenas a 

título exemplificativo cite-se a Convenção sobre os direitos do homem e a Biomedicina172, 

                                                
169 ADMINISTRATIVO - SIGILO PROFISSIONAL. 1. É dever do profissional preservar a intimidade do 
seu cliente, silenciando quanto a informações que lhe chegaram por força da profissão. 2. O sigilo 
profissional sofre exceções, como as previstas para o profissional médico, no Código de Ética Médica (art. 
102). 3. Hipótese dos autos em que o pedido da Justiça não enseja quebra de sigilo profissional, porque 
pedido o prontuário para saber da internação de um paciente e do período. 4. Recurso ordinário improvido.” 
(STJ, RMS 14134/CE, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25/06/2002, in 
www.stj.jus.br, acesso em 13/07/2010) 
 
170 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à ... cit., p.121 “A tutela da pessoa humana não pode ser 
fracionada em isoladas hipóteses, microssistemas, em autônomas fattispecie não-intercomunicáveis entre si, 
mas deve ser apresentada como um problema unitário, dado o seu fundamento, representado pela unidade do 
valor da pessoa. Esse fundamento não pode ser dividido em tantos interesses, em tantos bens, como é feito 
nas teorias atomistas.” 
 
171 Código de Ética Médica, art. 76 – “Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico 
de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresa ou de instituições, salvo se o silêncio 
puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.” 
 
172 Convenção para a proteção dos direitos do homem e da dignidade do ser humano face às aplicações da 
biologia e da medicina: Convenção sobre os direitos do homem e a biomedicina (aberta à assinaturas em 4 de 
abril de 1997). 
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que trata da matéria em seu Artigo 10º, intitulado ‘vida privada e direito à informação’. A 

convenção determina ali que a pessoa tenha direito ao respeito de sua vida privada, 

especialmente no que diz respeito às informações relacionadas com sua saúde.173 

 

  Também, por essa mesma trilha vai o Protocolo Adicional à Convenção dos 

Direitos do Homem e a Biomedicina sobre o Transplante de Órgãos e Tecidos de Origem 

Humana, que fazz clara referência à quebra de sigilo dos dados pessoais, afirmando que 

essa se justifica apenas para possibilitar seja o órgão transplantado com sucesso (razões 

técnicas), assim como para permitir que o transplante seja posteriormente rastreado.174 

 

  A exceção ao dever de sigilo dá-se quando a não revelação de informações 

obtidas no âmbito da relação médico-paciente implique risco à saúde de outras pessoas do 

ambiente de trabalho ou da comunidade do paciente. Assim ocorre, por exemplo, quando o 

paciente está padecendo de enfermidade altamente contagiosa, como são as rotaviroses, 

doenças meningocócicas e pneumocócicas. A autonomia do indivíduo não pode ser 

entendida como absoluta, seu limite encontra-se no bem comum e na proteção da 

coletividade (solidarismo). 

 

  A violação do dever de sigilo configura inclusive tipo penal, devidamente 

tutelado no Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940).175  

                                                
173 CAPÍTULO III - VIDA PRIVADA E DIREITO À INFORMAÇÃO 
“Artigo 10º (vida privada e direito à informação) 
1 - Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada no que toca a informações relacionadas com a 
sua saúde. 
2- Qualquer pessoa tem direito de conhecer toda a informação recolhida sobre a sua saúde. Todavia, a 
vontade expressa por uma pessoa de não ser informada deve ser respeitada. 
3 - A título excepcional , a lei pode prever, no interesse do paciente, restrições ao exercício dos direitos 
mencionados no nº 2.” 
 
174 Chapter VII – Confidentiality  
“Article 23 – Confidentiality 
1 - All personal data relating to the person from whom organs or tissues have been removed and those 
relating to the recipient shall be considered to be confidential. Such data may only be collected, processed 
and communicated according to the rules relating to professional confidentiality and personal data protection.  
2 - The provisions of paragraph 1 shall be interpreted without prejudice to the provisions making possible, 
subject to appropriate safeguards, the collection, processing and communication of the necessary information 
about the person from whom organs or tissues have been removed or the recipient(s) of organs and tissues in 
so far as this is required for medical purposes, including traceability, as provided for in Article 3 of this 
Protocol.” 
 
175 Seção IV – DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS SEGREDOS 
Artigo 154 – Violação de Segredo Profissional 
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Cabe, aqui, a interpretação do que seria a ‘justa causa’ a que se refere o artigo 154 daquela 

norma. Celso Delmanto aponta como justa causa as excludentes previstas no artigo 23 do 

Código Penal brasileiro e, ainda, a comunicação de doenças de notificação compulsória 

(proteção do interesse público que, nesse caso, suplanta o dever de sigilo). 176 Ainda de se 

acrescer duas outras hipóteses justificadoras da violação do segredo profissional: defesa de 

direito próprio e denunciação de crime. 

 

  O Código de Ética Médica brasileiro traz todo um capítulo dedicado à 

matéria do sigilo, o de número IX. Inicia-se tal seção pela proibição de que o médico 

revele fatos de que tenha tido conhecimento em razão de seu exercício profissional, “salvo 

por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, por parte do paciente”. 

 

  Cumpre analisar, ainda que brevemente, cada uma dessas exceções, 

começando pela última delas. Por vezes, o próprio paciente tem interesse em que certas 

informações sensíveis presentes em sua ficha clínica ou prontuário sejam reveladas, como 

é o caso em que ele necessita fazer uso dos dados para poder receber valor relativo a 

contrato de seguro, ou então quanto está discutindo sua aposentadoria com base em 

doença. 

 

  O fato de ter ingressado com demanda judicial implica ter ele aberto mão de 

seu sigilo, havendo assim consentimento tácito para a divulgação de informações? Parece 

ser negativa a resposta: a forma escrita para a autorização do uso dos dados é necessária, 

ao menos para garantir que o profissional não veja aberto contra si processo ético 

profissional. 

 

  O dever de sigilo deve estender-se para além da morte do paciente, 

porquanto seus direitos de personalidade, relativos à honra, sobrevivem ao fim de sua 

                                                                                                                                             
“Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou 
profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
Parágrafo Único – Somente se procede mediante representação.” 
 
176 DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 3ª edição, Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p.263 
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vida177. De acordo com a visão de Alfredo Domingues Barbosa Migliore, também o direito 

à intimidade sobrevive à morte do indivíduo.178 

 

  Segundo o entendimento esposado pelo Conselho Federal de Medicina, “o 

prontuário médico de paciente falecido não deve ser liberado diretamente aos parentes do 

de cujus, sucessores ou não.” Esse órgão baseia sua determinação na ideia de que “o 

direito ao sigilo, garantido por lei ao paciente vivo, tem efeitos projetados para além da 

morte. A liberação do prontuário só deve ocorrer ante decisão judicial ou requisição do 

CFM ou de CRM”.179 

 

  O Código de Ética Médica estatui que o médico, ao ser convocado a 

testemunhar acerca de dados sobre os quais deva manter sigilo, deve comparecer em juízo 

e declarar seu impedimento. Embora exista controvérsia a respeito de dever a determinação 

do Judiciário ser considerada como “dever legal” ou não, parece ser negativa a resposta, 

pois a previsão deve constar expressamente de lei ou norma infra-legal. 

 

  Aliás, o próprio Código Civil, em seu artigo 229, dispõe que ninguém pode 

ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito deva guardar sigilo por razões profissionais, 

sendo que o Código de Processo Penal contém disposição nesse mesmo sentido, ao estatuir 

em seu artigo 207 que “São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, 

ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte 

interessada, quiserem dar seu depoimento”. 

 

  O código deontológico médico argentino, de 2001, também determina que o 

segredo profissional é uma obrigação180 e, sua norma antecessora (dos anos 50) advertia 

que revelá-lo sem justo motivo, causando, mesmo que potencialmente, danos a terceiros 

configuraria delito penal. Acrescia ainda que bastava a confidência a uma única pessoa 

                                                
177 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade (revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. 
Bianca Bittar). 7ª edição, São Paulo: Forense Universitária, 2007, p.12. 
 
178 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito além da vida. São Paulo: LTr, 2009, p.275. 
 
179 Processo-Consulta CFM Nº 4.384/07 – Parecer CFM Nº 6/10 
 
180 Artigo 78: “El paciente tiene derecho a que se guarde secreto de su estado de salud en relación a terceros, 
tanto sea verbalmente como a través de la divulgación de la historia clínica.” 
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para que se configurasse a quebra do sigilo, não sendo necessário que a informação tivesse 

sido amplamente divulgada.181 

 

  Também no que tange o tema do ‘termo de consentimento livre e 

esclarecido’, que será objeto de fundamental discussão em capítulo posterior (capítulo V 

infra), cabe neste momento antecipar aspectos ligados ao sigilo das informações ali 

contidas. Além de manifestar a autorização do paciente para que se realize determinado 

procedimento em seu corpo, em última instância, o documento será utilizado pelo médico, 

para eventual necessidade de produção de prova em processo judicial quanto (i) à 

concordância do paciente com os atos praticados e (ii) de seu conhecimento quanto aos 

riscos ali ínsitos.  

 

  Nessa hipótese, o profissional deverá ter o cuidado de requerer ao juiz que 

os dados (por serem sensíveis) sejam preservados, sendo o acesso de terceiros a eles 

vedado, por exemplo, com a determinação de que seja o documento colocado em envelope 

aos cuidados do cartório judicial. 

 

  Com efeito, a manutenção do sigilo está diretamente relacionada à 

dignidade da pessoa do paciente, sob a rubrica do direito à intimidade, integrando, 

portanto, o agir leal do médico. O dever de guardar sigilo estende-se por todas as 

atividades relacionadas à manipulação das informações: sua obtenção, utilização, 

arquivamento, custódia e transmissão. 

 

  No mesmo sentido do dever de sigilo, o dever de cooperação encontra-se 

intimamente associado ao de lealdade, sendo certo que também pode ser visto sob o 

enfoque do dever de informar, encontrando-se na intersecção entre ambos. Assim é que o 

paciente deve colaborar com o profissional para o bom desenvolvimento de seu tratamento, 

sempre com vistas à sua cura ou à preservação de sua saúde. 

 

                                                
181 Artigo 67: “El secreto profesional es una obligación. Revelarlo sin justa causa, causando o pudiendo 
causar daño a terceros, es un delito previsto por el art. 156 del Código Penal. No es necesario publicar el 
hecho para que exista revelación, basta la confidencia a una persona aislada.” 
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  Desta maneira, o médico que, por omissão, não atuar juntamente com seu 

paciente deixando, por exemplo, de lhe fornecer informações imprescindíveis para o 

sucesso do tratamento ou intervenção, descumpre a uma só vez seu dever de lealdade, 

informação e cooperação. Isto porque – repise-se – os deveres anexos não possuem uma 

fronteira imutável e impermeável entre si. 

 

  Por fim, resta ainda a ser analisado, dentre os deveres anexos ao princípio da 

boa-fé, o dever de informar. Contudo, dada a sua importância no contexto deste trabalho, o 

dever de informar merecerá capítulo próprio, no qual serão analisados os seus 

desdobramentos e características. 
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  CAPÍTULO III 

 

 

A RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE  

E O DEVER DE INFORMAR 

 

 

“Uma das ferramentas mais importantes e poderosas que o médico possui é a 

capacidade de devolver ao paciente sua história numa forma que lhe permita 
entender o que é a doença e o que ela significa. Quando utilizado de modo 
correto, este dom ajuda o paciente a incorporar os conhecimentos na história 
mais ampla de sua vida. Compreendendo, o paciente pode retomar algum 
controle sobre o mal que o aflige. Ainda que ele não seja capaz de controlar a 
doença, pode ao menos ter algum controle sobre sua resposta à ela. Uma 
história que consiga ajudar o paciente a entender sua doença, por mais 

devastadora que seja, é uma história capaz de curar”.182 
 

 

3.1 A informação como fundamento para a autodeterminação 

 

  Como já foi visto no capítulo I supra, foi deflagrado, nas últimas décadas, 

sob o ponto de vista sociológico, um processo de substituição de paradigmas na relação 

médico-paciente. Isso se deveu, sobretudo, em razão do recente incremento na difusão de 

informações de natureza técnica (em especial aquelas de natureza médica), notadamente 

por meio da rede mundial de computadores.  

 

  Com efeito, o padrão que vigeu até poucas décadas era o paternalista, em 

que o médico era considerado praticamente onipotente, “o dono da verdade”, um “quase-

deus”. Este modelo evoluiu para uma relação em que o paciente questiona a atuação do 

profissional, exigindo explicações acerca da moléstia que o acomete, das alternativas de 

tratamento que serão adotadas, bem como das consequências que poderão daí advir. 

 

  O médico era, isoladamente, o tomador de decisões. Thomas Grisso e Paul 

Appelbaum pontuam que “no século XIX, os códigos de ética médica encorajavam os 

                                                
182 SANDERS, Lisa. Todo paciente tem uma história para contar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010, p.44. 
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médicos a esconder informação dos pacientes quando estes pudessem ficar com o moral 

baixo ou essa pudesse levá-los a rejeitar o tratamento”. Esclarecem também que o 

consentimento dos pacientes nem sempre era obtido com base em dados fidedignos: 

“apesar de que se prestasse atenção às objeções dos pacientes quanto ao tratamento, seu 

consentimento era frequentemente inferido de sua passividade ou evocado a partir de 

descrições incompletas ou enganosas de seu quadro e do tratamento proposto”.183 

 

  Essas regras legais, que tinham um escopo bem mais limitado do que as que 

as sucederam, foram nomeadas pela doutrina americana de “consentimento simples”. Com 

o progresso da ciência médica e o consequente aumento de sua complexidade, contudo, os 

pacientes passaram a se deparar com um número crescente de opções de tratamento. Tal 

fato lançou dúvidas nos Tribunais americanos quanto ao grau de proteção que o 

“consentimento simples” efetivamente conferia aos interesses dos pacientes. Afinal, como 

poderiam eles efetivamente controlar o que se passava (ou passaria) com seus corpos, se 

não tivessem real acesso às informações sobre condições clínicas e opções de 

tratamento?184 

 

  A transformação antes narrada começou a tomar corpo em meados do 

século XX, sendo retratada em decisões de diversos tribunais americanos entre as décadas 

de 50 e 70 do século passado. O debate então travado nas cortes norte americanas retrata 

um claro deslocamento do enfoque dispensado à matéria: a ênfase deixou de ser o ‘direito’ 

do paciente a não receber intrusões indesejadas, e passou a ser o direito do paciente de 

tomar decisões de maneira mais autodeterminada, fazendo escolhas efetivas, com base em 

dados reais. Hoje, e cada vez mais, pacientes exigem que as decisões acerca de sua própria 

saúde com eles sejam compartilhadas, e estão corretos, uma vez que, como já foi visto no 

capítulo I deste trabalho, a natureza dos direitos envolvidos – direito à integridade física, 

psíquica e, em última instância, à saúde e à vida – é personalíssima. 

 

                                                
183 GRISSO, Thomas et APPELBAUM, Paul S., Assessing competence to consent to treatment. New York: 
Oxford University Press, 1998, p.5. No original: “Indeed, nineteenth-century codes of medical ethics 
encouraged physicians to withhold information from patients when it might demoralize them or lead them to 
reject needed care. So, although patients’ objections to treatment might have been heeded, their consent was 
often inferred from their passivity or evoked by incomplete or frankly misleading descriptions of their 
conditions and the proposed treatment”. 
 
184 GRISSO, Thomas et APPELBAUM, Paul S., Assessing ... cit., p.6. 
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  No ordenamento brasileiro, leciona Fernando Campos Scaff que o dever de 

informar encontra suas origens “num amplo e geral dever de informar, comum a diversos 

ramos do direito e que foi de modo pioneiro sistematizado [...], na regulamentação das 

Sociedades Anônimas”. Refere-se o autor à Lei 6.404/1976, que em seus artigos 157 e 

seguintes, de fato, demarcam os deveres de informar cabíveis aos seus administradores.185 

 

  A validade do consentimento informado obtido do paciente tem seu alicerce 

em três pressupostos: (i) informação completa, verdadeira e clara por parte do médico; (ii) 

paciente capaz e (iii) paciente com autonomia para decidir. Para que sejam considerados 

suficientemente cumpridos, todos esses pressupostos acabam comportando interpretações 

variadas quanto aos seus limites, daí a necessidade de maior reflexão, por parte deste 

trabalho, quanto às características e limites do dever de informar do médico, o que será 

feito por meio deste capítulo. Desde logo, porém, resta claro que o dever de informar, 

prestado de forma completa e satisfatória, é justamente o que possibilitará a contrapartida 

do paciente, traduzida por seu consentimento informado. 

 

  De fato, o consentimento informado será eficaz apenas e tão somente caso 

seja fundamentado no conhecimento advindo da informação completa e efetivamente 

compreensível por seu destinatário. Esse conhecimento, formado a partir de uma 

informação de qualidade (completa e compreensível), consistirá a base a partir da qual 

poderá haver assunção de riscos legítima por parte do paciente – isto é, de maneira 

autodeterminada. É o consentimento informado, portanto, que traçará a linha divisória e a 

delimitação dos riscos que deverão ser suportados por cada uma das partes: médico e 

paciente. Nesse sentido, aliás, é a lúcida ponderação do jurista português André Gonçalo 

Dias Pereira, ao referir que “só o consentimento devidamente esclarecido permite 

juridicamente transferir para o paciente os referidos riscos, que de outro modo deverão 

ser suportados pelo médico”.186 

 

                                                
185 SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado, São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p.84. 
 
186 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.370. 
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3.2  O conteúdo da informação 

 

 

  Como antes já referido, para que o profissional médico realmente se 

desincumba do seu dever de informar, a informação por ele prestada deverá ser dotada de 

determinadas características, sem o quê o paciente não conseguirá emitir seu 

consentimento para a realização ou não do que lhe propõe o profissional. 

 

  Em primeiro lugar deve ser analisada a questão do quantum de informação 

deve ser apresentado ao paciente para que ele possa formar um juízo quanto ao 

procedimento ou tratamento (‘cuidados de saúde’) que lhe é proposto. Vale a pena analisar 

a evolução que se deu no direito norte americano em relação a este aspecto, por ser ela 

emblemática quanto à transformação que ocorreu nessa seara nas últimas décadas, também 

em outras partes. 

 

  Conforme referem Grisso e Appelbaum187, a primeira solução proposta pelo 

direito norte-americano foi a de que o médico deveria basear-se naquilo que um membro 

‘razoável’ de sua profissão (nem o maior especialista naquela matéria, nem o residente 

inexperiente) discutiria com seu paciente em situação similar. Tal concepção partia da 

premissa de que os médicos, por deterem o arsenal e o conhecimento técnicos necessários, 

teriam melhor capacidade de avaliar tal aspecto (o que, afinal, deve ser dito ao paciente). 

 

  Essa diretriz, como facilmente se pode concluir, trazia bastante 

tranquilidade aos profissionais, deixando-os em posição confortável, já que caberia a eles, 

de maneira isolada, decidir qual a abrangência do conteúdo informativo que este “médico 

padrão” forneceria a seu paciente. 

 

  Evidentemente, contudo, tal critério não atendia ao principal interessado na 

obtenção da informação, que é o paciente: deveria ser ele – e não o profissional – a servir 

de baliza para a avaliação quanto à quantidade de informação necessária e suficiente para a 

formação do seu consentimento. Assim, o segundo padrão adotado pelos Tribunais 

americanos foi o do “paciente médio” e o da quantidade “relevante” de informação para 

                                                
187 GRISSO, Thomas et APPELBAUM, Paul. Assessing ... cit., p.8. 
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permitir que esse paciente médio possa tomar uma decisão. Dessa feita, foram os médicos 

que reclamaram da falta de objetividade quanto ao que passaria a ser considerado como 

“informação relevante”. 

 

  Naquela ocasião, os tribunais chegaram a manifestar preocupação no sentido 

de que, se fosse necessário que os pacientes compreendessem a informação fornecida, os 

médicos tenderiam a não querer tratar pacientes que não conseguissem compreendê-los 

perfeitamente. De qualquer modo, consolidou-se o entendimento de que a informação deve 

ser prestada visando à sua compreensão pelo paciente, e não o oposto. Em outras palavras, 

o jargão médico deve ser simplificado para possibilitar à pessoa leiga compreender a 

informação dada. 

 

  Dessa forma, o esclarecimento deve ser prestado sempre previamente a cada 

nova fase do tratamento, e deve cuidar dos aspectos relevantes dos atos e práticas médicas, 

bem como de seus objetivos e consequências, permitindo, destarte, que o doente possa 

consentir conscientemente. A informação deve abranger, assim, o diagnóstico, a 

terapêutica e o prognóstico de sua doença, devendo o médico transmitir essas informações 

com palavras adequadas, em termos compreensíveis (levados em conta o estado emocional 

do doente, sua capacidade de compreensão e seu nível cultural), adaptados a cada doente, 

realçando o que tem importância ou o que, mesmo sendo menos importante, preocupa o 

doente.188 Os itens seguintes serão, portanto, dedicados à análise desses aspectos. 

 

 

 

                                                
188 Código Deontológico Médico português, de 26/08/2008, editado pela Ordem dos Médicos 
Artigo 44º (Esclarecimento do médico ao doente) 
“1. O doente tem o direito a receber e o médico o dever de prestar o esclarecimento sobre o diagnóstico, a 
terapêutica e o prognóstico da sua doença. 
2. O esclarecimento deve ser prestado previamente e incidir sobre os aspectos relevantes de actos e práticas, 
dos seus objectivos e consequências funcionais, permitindo que o doente possa consentir em consciência. 
3. O esclarecimento deve ser prestado pelo médico com palavras adequadas, em termos compreensíveis, 
adaptados a cada doente, realçando o que tem importância ou o que, sendo menos importante, preocupa o 
doente. 
4. O esclarecimento deve ter em conta o estado emocional do doente, a sua capacidade de compreensão e o 
seu nível cultural. 
5. O esclarecimento deve ser feito, sempre que possível, em função dos dados probabilísticos e dando ao 
doente as informações necessárias para que possa ter uma visão clara da situação clínica e optar com decisão 
consciente.” 
 



 
 

106 

3.2.1 O diagnóstico 

 

  O Código de Ética Médica pátrio estatui em seu artigo 34189, que constitui 

falta ética deixar de prestar informação ao paciente a respeito de diagnóstico, prognóstico, 

riscos e objetivos do tratamento. 

 

  Em alguns casos a transmissão do diagnóstico será, para o médico, a 

questão a lhe exigir maior capacidade de compreensão de seu paciente como um todo, 

demandando verdadeira análise de sua estrutura psicológica. Isso porque a informação 

sobre determinadas moléstias pode ter impacto de tal magnitude na vida do paciente, que 

chegue inclusive a reverberar negativamente sobre o próprio tratamento que será proposto. 

 

  São bastante ilustrativos dessa situação os casos em que se comunica ao 

paciente ser ele portador de moléstia incurável (v.g. ELA - esclerose lateral amiotrófica, de 

que sofre o físico inglês Stephen Hawkin), ou de grande gravidade, como é o caso de 

determinados tumores cancerígenos (câncer de cabeça de pâncreas – por exemplo – dado o 

nível de sua agressividade). Feita a devida análise, o profissional poderá escolher transmitir 

o diagnóstico “completo” ao próprio paciente, ou – no entendimento dos Tribunais de Ética 

brasileiros – se avaliar que tal comunicação trará mais consequências negativas do que 

benefícios ao tratamento, poderá fazê-lo a membro da família, companheiro(a) ou 

responsável legal.190 

 

  Em outras situações, o diagnóstico é tão fundamental que será ao redor dele 

que gravitará toda a conduta médica, bem como a do paciente. Vale dizer, aliás, que a 

realização do diagnóstico é, em determinados procedimentos, o objeto principal do 

contrato. Esse é o caso, por exemplo, das situações em que se investigam eventuais 

patologias genéticas em casais que pretendam ter filhos: a comunicação do diagnóstico é 

tão fundamental que o casal poderá optar por não ter filhos biológicos ou recorrer a 

                                                
189 Artigo 34 “Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do 
tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a 
comunicação a seu representante legal.”. 
 
190 Ibidem à nota anterior. 
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métodos de reprodução assistida nos quais as doenças congênitas pré-diagnosticadas 

poderão – no futuro – ser evitadas. 191 

 

  Um bom diagnóstico deve formar-se inicialmente através da anamnese192 e, 

em seguida, do exame clínico em si do paciente. Sucede que, tanto no que diz respeito à 

anamnese quanto no que diz respeito ao exame clínico, inúmeras situações podem ocorrer, 

dificultando a realização imediata do diagnóstico.  

 

  Pode ocorrer, por exemplo, que as informações obtidas do exame direto do 

paciente não sejam suficientes para chegar à hipótese diagnóstica conclusiva, ou mesmo 

que o exame leve a mais de uma hipótese (até porque, é preciso considerar que muitas 

patologias revelam-se através de sintomatologia coincidente ou apenas semelhante, o que 

gera incerteza no momento de realizar o diagnóstico). 

 

  Nesses casos, portanto, a realização de exames complementares tem papel 

preponderante. Aqui, a boa técnica médica (bem como o direito, já que exames 

complementares compõem típicas obrigações de fim) faz imperiosa a assertividade dos 

resultados, afinal servirão eles para a confirmação, exclusão, ou esclarecimento das 

hipóteses diagnósticas aventadas inicialmente pelo profissional. 

 

  Sobre esse tema, analisa Rachel Sztajn a questão relativa aos riscos para os 

pacientes especificamente no que tange o diagnóstico, que “podem derivar de falta de 

exames para o mal [que aflige o paciente]; insuficiência de testes; exigir exames mais 

arriscados para o paciente sem levar em conta outras alternativas menos perigosas” bem 

como de “interpretação equivocada dos exames ou não conseguir chegar ao diagnóstico; 

pedir exames extemporâneos (tardios, por exemplo); diagnosticar tardiamente”.193 

 
                                                

191 Um claro exemplo que já objeto de diagnóstico é o da coreia de Huntington (Huntington’s desease), 
doença neurodegenerativa que, em geral, só se manifesta após os quarenta anos de idade e se “caracteriza 
pela por uma perda progressiva dos neurônios [...], não tem cura e costuma progredir rapidamente”. ZATZ, 
Mayana. Genética – escolhas que nossos avós não faziam. São Paulo: Globo, 2011, p.42. 
 
192 “Histórico que vai desde os sintomas iniciais até o momento da observação clínica, realizado com base 
nas lembranças do paciente”, in Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0, junho de 2009. 
 
193 SZTAJN, Rachel. A responsabilidade civil do médico: visão bioética, in Revista de Direito Mercantil, nº 
108, out-dez/1997, São Paulo: Malheiros Editores, p.7-15. 
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  Muitas vezes, por vicissitudes do sistema de saúde, o profissional acaba por 

requerer mais exames do que os efetivamente necessários para chegar à solução buscada. 

Esse fenômeno tem razões diversas, e neste momento faz-se necessário comentar ao menos 

duas delas. 

 

  A primeira diz respeito às hipóteses em que o próprio paciente força o 

médico a requerer exames complementares, seja porque entende (nem sempre com razão) 

que eles são absolutamente fundamentais para a prática da boa medicina, seja porque seus 

resultados confirmarão que ele tem certa doença (o que, de alguma forma, pode ser 

‘reconfortante’) ou a excluirá do rol de possibilidades (o que também pode ser positivo, 

caso seja uma patologia grave, como a AIDS ou o câncer). 

 

  A outra razão encontra-se no quadrante do profissional: faz ele a requisição 

de um número excessivo de exames ou bem porque não tem condições de realizar uma 

consulta completa (pois tem que atender a um grande número de pacientes para que sua 

remuneração seja razoável), ou bem porque não consegue concluir um diagnóstico, ou 

ainda por temer que haja contra si uma futura demanda judicial, sendo que os exames 

complementares teriam o condão de provar que o seu agir não foi eivado de negligência. 

 

  Esse fenômeno configura, claramente, a prática da chamada “medicina 

defensiva”, que implica num circulo vicioso bastante pernicioso: o número de exames 

requeridos cresce, os médicos perdem suas capacidades de realizar diagnóstico a partir do 

exame clínico em si e da anamnese, elevam-se cada vez mais os custos do sistema de saúde 

e, ao final, quem pagará essa conta será o próprio paciente-consumidor, uma vez que 

“there's no such thing as a free lunch”194, como lembra o adágio americano. 

 

  De qualquer forma, é importante destacar que a informação exerce papel 

bastante relevante no processo de formulação das hipóteses diagnósticas, especialmente 

porque, muitas vezes, é exatamente nesta fase que devem ser plantadas as sementes da 

confiança, tão fundamental neste tipo de relação, como já se abordou acima (capítulo II 

supra). Assim, os atos praticados pelo profissional tendentes a auxiliar na configuração do 

                                                
194 O ditado tem sua origem nos Estados Unidos da América, onde seus saloons ofereciam um almoço 
“grátis” àqueles frequentadores que comprassem ao menos um drinque. 
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diagnóstico devem ser previamente explicitados e justificados ao paciente, até mesmo para 

que ele compreenda, por exemplo, a importância das informações que deverá prestar no 

decorrer da anamnese. Do mesmo modo, eventuais exames complementares, se requeridos, 

deverão ser previamente justificados para o paciente, de modo que ele não os negligencie, 

dificultando assim a conclusão diagnóstica. 

 

3.2.2 O prognóstico 

 

  É fundamental que ao paciente seja informado o correto prognóstico ou 

desfecho(s) esperado(s) ou possível(eis) para a sua condição de saúde. Incorporam o 

prognóstico dados relativos à duração, evolução e termo da doença195. Evidentemente, o 

mais difícil deles é o prognóstico fatal. Mesmo nesses casos, contudo, é importante que o 

paciente receba a informação de sorte a lhe permitir planejar sua vida em seus mais 

diversos aspectos: pessoal, afetivo, patrimonial. 

 

  É essa informação bem prestada que vai possibilitar que o doente possa, por 

exemplo, elaborar um testamento, tentar realizar algo que muito desejava e que até então 

havia postergado, resolver pendências familiares, permitindo-lhe realizar um verdadeiro 

“fechamento” para questões até então mal resolvidas ou irresolutas. Esse conjunto de 

atividades, ou qualquer uma delas considerada individualmente, certamente não mudará a 

perspectiva de vida do indivíduo, mas poderá trazer-lhe a paz de que necessita para poder 

enfrentar com mais dignidade este momento muito difícil. E esse valor é muito caro ao 

Direito, afinal a dignidade para morrer tem de integrar o conceito de vida digna. 

 

  É preciso ponderar, contudo, que a melhor forma para comunicar ao doente 

um prognóstico fatal variará de caso a caso, devendo o profissional valer-se de sua 

capacidade de análise e de comunicação para transmitir essa condição a seu paciente. Certo 

é que ao fazê-lo possibilitará que seu paciente decida – de forma autodeterminada, com o 

máximo de autonomia possível – como encaminhar o que lhe resta de vida. 

 

  Questão que importa discutir é como deve reagir o profissional quando os 

familiares do doente lhe pedem que dele se omita qualquer informação. Inicialmente, 

                                                
195 Novo dicionário eletrônico Aurélio - versão 6.0. 
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importa consignar que o médico apenas poderá deixar de prestar informações a pedido do 

próprio paciente, em respeito à sua liberdade e autodeterminação. Trata-se do direito a não 

ser informado, tratado mais detalhadamente no capítulo IV infra. 

 

  A Bioética, todavia, entende haver uma exceção ao dever de informar, que 

denomina “privilégio terapêutico”: trata-se das situações em que o médico pode deixar de 

prestar certas informações caso entenda que o conhecimento delas pode por a vida do 

paciente em risco (ele poderia pensar em cometer suicídio, por exemplo) ou causar-lhe 

graves danos à saúde física ou psíquica.  

 

  Exemplos dessas situações seriam o do paciente cardiopata que poderia 

sofrer uma crise hipertensiva ao receber a informação, ou então o do doente que, ao 

descobrir determinado prognóstico, entra em depressão profunda. Trata-se de casos em que 

a própria transmissão da informação poderia ser aquilatada como dano ao paciente, daí 

permitirem o uso do chamado privilégio terapêutico. Tal prática, contudo, deverá ser 

levada a cabo em um número reduzido de casos, após criteriosa análise do profissional. 

 

  O código deontológico português, em seu artigo 50º, estabelece que o 

prognóstico e o diagnóstico devem ser revelados ao doente, em respeito à sua dignidade e 

autonomia, com prudência e delicadeza, cabendo ao doente ditar o ritmo em que isso será 

feito e ao profissional ponderar os danos que possam lhe ser causados. Estabelece que a 

revelação não pode ser imposta ao paciente, cabendo-lhe o direito à recusa.196 

 

  Já a solução encontrada pelo Código Deontológico francês para a mesma 

questão encontra-se em seu artigo 35, que estatui que em razão dos interesses do paciente, 

ou por razões legítimas que cabem ao profissional avaliar conscientemente, poderá o 

doente ser mantido “dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves”, exceto 
                                                

196 Código Deontológico Médico português, de 26/08/2008, editado pela Ordem dos Médicos. Artigo 50º 
(Revelação de diagnóstico e prognóstico). 
“1. O diagnóstico e o prognóstico devem, por regra, ser sempre revelados ao doente, em respeito pela sua 
dignidade e autonomia. 
2. A revelação exige prudência e delicadeza, devendo ser efectuada em toda a extensão e no ritmo requerido 
pelo doente, ponderados os eventuais danos que esta lhe possa causar. 
3. A revelação não pode ser imposta ao doente, pelo que não deve ser feita se este não a desejar.” 
4. O diagnóstico e prognóstico só podem ser dados a conhecer a terceiros, nomeadamente familiares, com o 
consentimento expresso do doente, a menos que este seja menor ou cognitivamente incompetente, sem 
prejuízo do disposto no artigo 89.º deste Código. 
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quando sua moléstia possa expor terceiros a risco de contaminação197. A questão atinente 

ao privilégio terapêutico será objeto de análise mais profunda no capítulo IV infra. 

 

3.2.3 As alternativas de tratamento 

 

  Tema nem sempre presente no corpo das informações transmitidas aos 

pacientes é aquele das alternativas que se apresentam como eventuais soluções para a 

moléstia do doente. Trata-se de tema delicado, porque tem reflexo imediato na questão da 

dignidade e autonomia do paciente, mas, também, terá consequências para a atuação do 

profissional. Deverá, afinal, fazer parte do elenco de informações transmitidas por um 

cirurgião, que há alternativa de tratamento conservador (clínico) para o mal que aflige o 

doente? Entende-se que sim, e que devem ser tratadas as vantagens e desvantagens de cada 

uma dessas alternativas de tratamento, consideradas não só de maneira geral mas, também, 

especificamente no que tange ao paciente em concreto. 

 

  A oncologia, por exemplo, é área de atuação em que essa questão se faz 

muito presente, vez que as alternativas para o tratamento do câncer em geral têm grande 

repercussão no organismo do indivíduo, física e psicologicamente. Caberá ao paciente, 

devidamente informado por seu médico quanto às diversas escolhas terapêuticas possíveis 

(quimioterapia, radioterapia, cirurgia), suas vantagens e riscos esperados, fazer de maneira 

livre e consciente a escolha quanto a que tratamento quererá submeter-se. 

 

  Como dito, um dos fatores que devem ser levados em consideração ao 

apresentar alternativas de tratamento para o paciente é o que diz respeito aos efeitos 

                                                
197 Code de Deontologie Médicale, de 14/12/2006, pela Ordre National des Médicens 
Article 35 - Information du malade (article R.4127-35 du code de la santé publique) 
“Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et 
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient 
compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. 
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons 
légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic 
ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de 
contamination. 
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf 
exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être 
faite.”. 
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secundários que cada uma das possibilidades de tratamento acarreta, tal como se abordará a 

seguir. 

 

3.2.4 Os riscos e benefícios do tratamento 

 

  A informação deve necessariamente tratar tanto das vantagens quanto dos 

inconvenientes possivelmente resultantes do tratamento sugerido pelo profissional. Em 

medicina, virtualmente, não há atividades com “risco zero”, pois todas elas têm ínsito em 

seu bojo algum grau de incerteza ou risco. 

 

  Não é mais possível conceber a informação – levando-se em consideração a 

autodeterminação e dignidade do paciente – que não apresente um quadro bastante 

explícito dos riscos advindos da terapêutica proposta, bem como de suas alternativas. Onde 

deve ser colocado o limite para que seja essa informação considerada completa/suficiente é 

das tarefas mais espinhosas, tal como se pretende demonstrar a seguir. É exatamente no 

campo dos riscos que se encontra um dos grandes problemas que tanto doutrina quanto os 

tribunais têm que enfrentar. A questão é tormentosa porque não há resposta unívoca nem 

inequívoca para seu esclarecimento, daí ser fator gerador de muitas dúvidas. 

 

  Os riscos devem ser expostos levando em consideração o momento mais ou 

menos frágil em que o doente se encontra em razão da moléstia que o acomete, sua 

gravidade, quão sombrio é seu prognóstico, entre outros fatores. Além disso, também é 

interessante que sejam eles exposto em termos percentuais de incidência, comparando-os a 

outros riscos mais familiares às pessoas de maneira geral, como, por exemplo, o risco de 

um acidente envolvendo um veículo, um incêndio, um atropelamento.  

 

  É sempre pertinente reforçar, porém, que o conhecimento especializado do 

profissional não deve implicar que ele exerça controle sobra a vida de outra pessoa, 

limitando sua liberdade ou colocando seus interesses acima daqueles do paciente198. 

 

                                                
198 SZTAJN, Rachel et MARCHI, Maria Mathilde. Autonomia e heteronomia na relação entre profissional 
de saúde e usuário dos serviços de saúde. in www.portalmedico.org.br/revista/bio1v6/autoheter.htm, acesso 
em 12/07/2010. 
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3.2.4.1 Informação dos riscos em razão da necessidade terapêutica 

 

  Há vários fatores que informam os critérios a serem considerados para 

determinar o conteúdo ideal ou mínimo do dever de informar. Evidentemente, os riscos 

envolvidos em qualquer procedimento variam e devem ser objeto de informação clara, 

compreensível e completa para o paciente. Os riscos que são de conhecimento de todos, 

por óbvio, não necessitam ser informados de maneira expressa.199 

 

  Os fatores que devem ser utilizados para realizar a gradação da informação 

podem ser de caráter subjetivo e objetivo. Quanto às questões subjetivas, deve ser feita 

análise a respeito de quem é aquele paciente a ser tratado: qual sua idade, seu nível 

cultural, sua estrutura psicológica, familiar, profissional e social.200 A informação deverá 

ser modulada em função desse conjunto de características, que irá definir cada paciente in 

concreto. Não se pode considerar todos os pacientes a partir da noção de “paciente médio” 

ou “padrão”, pois, dada a característica especial desta relação, que envolve direitos 

personalíssimos, a modulação aqui mostra-se fundamental.  

 

  Vários são os critérios de natureza objetiva quanto aos riscos: a necessidade 

do tratamento; a urgência do mesmo; sua novidade; perigo que traz para o paciente, assim 

como a gravidade da moléstia que acomete o doente. Todos eles serão importantes para a 

determinação do montante de informação que deve ser transmitido ao paciente. Analisa-se, 

a seguir, cada um deles de forma destacada. 

 

3.2.4.2 A urgência do tratamento 

 

  Quanto mais essencial seja o tratamento, sob o ponto de vista da urgência e 

da emergência (que envolve risco de morte), quanto mais vital ele seja, menor será a 

                                                
199 GALÁN CORTÉS. Responsabilidad médica y..., p.184. 
 
200 GALÁN CORTÉS. Responsabilidad médica y..., p.184. 
 



 
 

114 

necessidade de informação.201 Tratam-se, portanto – urgência e informação – de duas 

grandezas inversamente proporcionais nessa equação.  

 

  Por exemplo, um paciente que, vítima de acidente automobilístico, chega a 

um pronto socorro em estado muito grave, consiste em situação na qual o montante de 

informação necessária a lhe fornecer fique muito reduzido, em vista da premência das 

providências a serem tomadas. Caso o paciente esteja inconsciente, ele estará 

momentaneamente incapaz, e o dano causado ao não oferecer tratamento seria bem maior 

do que o dano potencial do tratamento em si.  

 

  Por esta razão, o Código de Ética brasileiro estabelece em seu artigo 31 que 

é vedado ao médico “desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de 

decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em 

caso de iminente risco de morte” (destacou-se). 

 

  Na outra ponta deste largo espectro encontram-se, por exemplo, as cirurgias 

plásticas de natureza exclusivamente estética: o sujeito – à exceção de um desconforto 

psicológico que possa sentir, por não estar satisfeito com sua aparência – encontra-se 

clinicamente hígido, saudável. Não há qualquer pressa para realizar procedimentos desta 

natureza, daí que o nível de informação, em situações como essas, deve ser máximo, 

exaustivo. 

 

 

 
                                                

201 TJ/SP Apelação Com Revisão nº 994020679420, Relator Desembargador Ariovaldo Santini Teodoro, 2ª 
Câmara de Direito Privado, julgada em 28/04/2006, www.tj.sp.gov.br, acesso em 14/07/2010. 
“Responsabilidade civil - erro médico - procedimento de curetagem com lesão miometrial (perfuração) no 
útero - posterior histerectomia - perícia conclusiva - lesão inerente ao procedimento - ausência de negligência 
ou imperícia - procedimento de histerectomia adequado pelo insucesso do tratamento alternativo 'sutura' - 
quadro clínico que autorizava a histerectomia - ausência de consentimento e informação que deve ser 
relativizado em face do risco à vida - recurso desprovido” (destacou-se) 
Vale transcrever trecho constante no voto do Relator: “O consentimento e a informação adequada ao paciente 
é fundamental em qualquer procedimento médico, pois prevalece o princípio da informação plena. 
Entretanto, o quadro clínico diagnosticado sujeitou o corpo médico à realização do procedimento 
imediatamente - medida de urgência -, uma vez que o risco à vida da apelante era evidente se outra conduta 
fosse adotada. Assim, há que se fazer uma ponderação entre o princípio da informação plena e o princípio à 
vida, sendo que prevalecerá esse último.” 
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3.2.4.3 A necessidade do tratamento 

 

  Símile ao critério da urgência, o da necessidade do tratamento também 

determina que, quanto menos necessário seja o ato médico, maior deverá ser o nível de 

informação prestada. Também nesse caso, portanto, está-se a tratar de grandezas 

inversamente proporcionais. 

 

  A título de exemplo, cumpre analisar o caso dos alotransplantes de órgãos: 

aqui também a informação deve ser exaustiva para o doador, que não tem qualquer 

necessidade de submeter-se ao procedimento de retirada do órgão que pretende doar, a não 

ser por altruísmo ou desejo de ajudar membro de sua família ou amigo. Sua assunção 

voluntária de risco (que pode ser significativo) implica necessidade de um nível de 

informação total quanto ao mesmo. 

 

  Outro grupo de procedimentos que exigem volume diferenciado de 

informação são aqueles de caráter satisfativo – e não curativo – como é o caso dos 

procedimentos de esterilização, tais como vasectomia e da ligadura de trompas. Philippe 

Le Tourneau os denomina “cirurgias não terapêuticas”202, e os coloca na mesma categoria 

das cirurgias de transgenitalização – com o que, aliás, não se concorda plenamente. 

 

  De qualquer forma, pondera o autor francês – e agora com razão – que esses 

procedimentos de natureza satisfativa exigem um nível de informação reforçado e 

ampliado, exatamente porque não derivam de nenhuma necessidade do paciente. Já os 

procedimentos curativos ou terapêuticos exigiriam menor nível de informação, pois são 

derivados de uma necessidade clínica do paciente. É preciso ter em mente, contudo, que 

este critério – assim como todos os demais – deve ser, necessariamente, combinado com 

todos os outros, e não analisado isoladamente. 

 

  Há ainda a questão dos indivíduos que se oferecem para ser sujeitos de 

pesquisa, seja para novos procedimentos, seja para o desenvolvimento de novos fármacos. 

Há obrigatoriedade de que sejam estes sujeitos sempre voluntários e jamais remunerados, e 

devem também fazer jus a volume máximo de informações quanto aos riscos a que irão se 

                                                
202 TOURNEAU, Philippe Le. Droit de la responsabilité ... cit., p.513. 
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expor. A transmissão dessas informações, aliás, deve ter necessariamente a forma escrita, 

segundo determina a resolução 196, do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a 

matéria. Aqui a exigência de forma é garantia extra da quantidade-qualidade de informação 

a ser prestada. 

 

3.2.4.4 A periculosidade do tratamento em relação à saúde do paciente 

 

  Quanto mais perigosa seja para o paciente a sugestão terapêutica do médico, 

mais abrangente deverá ser a quantidade de informação por esse prestada. Galán Cortés faz 

referência à decisão da “Câmara Nacional Civil da República Argentina” que versou 

especificamente sobre esse critério, determinando que “quanto mais perigosa seja a 

intervenção profissional, tanto mais necessária será a advertência por parte do médico, 

que pode chegar a ser responsabilizado na medida em que omita ou atenue seus riscos”.203 

 

3.2.4.5 A novidade do tratamento 

 

  Outro fator que deve ser examinado é o da novidade do tratamento proposto. 

Evidente que é necessário que a ciência médica avance, evolua, e que, para tanto, são 

necessários procedimentos inovadores, muitas vezes descobertos ora com uma certa dose 

de arrojo, ora com base na tentativa e erro. Contudo, a essa necessidade de avanço da 

ciência médica deve ser contraposto o direito do paciente à informação precisa, inclusive 

quanto ao caráter novidadesco do tratamento a ser realizado.  

 

  Por certo que quanto mais grave a moléstia que acometa o paciente, quanto 

mais avançado for o seu estágio e quanto mais rara ela seja, maiores serão as indicações 

para a utilização de tratamentos novos ou, até mesmo, experimentais. Entretanto, para 

debelar doenças cuja resolução já seja bem conhecida e eficaz, deve o profissional lançar 

mão de tratamento consagrado e reconhecido internacionalmente pela comunidade médica 

como o melhor, ou um dos melhores, para a solução do problema. 

 

 

                                                
203 GALÁN CORTÉS, Julio Cesar. Responsabilidad médica yconsentimiento informado. Madrid: Civitas, 
2001, p.189. 



 
 

117 

3.2.4.6 A gravidade da doença 

 

  A gravidade do mal que acomete o doente é mais um dos critérios que deve 

ser levado em conta para a determinação do conteúdo de informação a lhe ser prestada: 

tratam-se, aqui, de grandezas diretamente proporcionais, pois quanto mais grave seja a 

doença, maior deverá ser o conteúdo das informações a serem prestadas. Esse critério é 

facilmente avaliável pelo profissional, que ao deparar-se, por exemplo, com paciente 

vítima de câncer, de doença cardiovascular, de hepatite tipo C, de AIDS, deverá fornecer 

informações muito mais rigorosas e abrangentes sobre a doença propriamente dita, bem 

como alternativas de tratamentos e riscos a eles inerentes. 

 

  Certo é que há de se utilizar de delicadeza e psicologia, para que a 

transmissão das informações não seja causa de agravamento da já tormentosa situação do 

paciente. Contudo, a delicadeza na transmissão das informações não pode e não deve 

implicar diminuição do seu conteúdo – que deve ser transmitido até mesmo para que o 

paciente tome as providências que entenda cabíveis, como já se disse antes. 

 

3.2.4.7  Contraindicações 

 

  A informação a ser transmitida pelo médico ao seu paciente deve 

contemplar também as contraindicações – que podem estar vinculadas à condição singular 

de saúde do indivíduo ou serem inerentes ao tratamento de per se. Determinados 

medicamentos, por exemplo, reforçam ou inibem a ação de outros e, por esse motivo, serão 

contraindicados a determinados pacientes. Há, também, drogas que são contraindicadas a 

determinados grupos de pacientes, por serem portadores de uma especial sensibilidade ou 

intolerância ou mesmo por seu especial estado, como é o caso das gestantes, por exemplo. 

 

  Assim sendo, o profissional, ao prescrever um tratamento (medicamentoso 

ou não), deverá atentar-se às suas contraindicações; observando, para tanto, critérios tanto 

objetivos quanto subjetivos. A tarefa atinente à análise dos elementos objetivos será menos 

tortuosa: caberá ao profissional alertar o seu paciente sobre as contraindicações caso ele 

componha um grupo específico de risco (como, por exemplo, ser cardíaco e receber 
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tratamento com nitratos, hipótese em que não poderá ser prescrito o medicamento 

sildenafil204).  

 

  Por outro lado, as contraindicações que encerram elementos subjetivos, 

próprios de cada paciente, deverão ser apuradas mediante a detalhada anamnese, a partir da 

qual o profissional deverá contrapor (i) o tratamento eleito; (ii) as contraindicações a ele 

próprias e (iii) a condição pessoal do paciente. 

 

  Em demanda apreciada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, uma médica psiquiatra foi condenada a indenizar uma paciente a título de danos 

morais em virtude de reações adversas provenientes de um medicamento antidepressivo 

(“Carbamazepina 200mg). Consta no acórdão que houve falha na prestação do serviço, 

exatamente porque a profissional deixou de orientar e advertir a respeito das 

contraindicações possíveis inerentes à droga que prescrevera.205 

 

3.2.4.8  Riscos subjetivos e comportamentais do paciente 

 

  Outra questão que os profissionais devem necessariamente levar em 

consideração é que determinadas características de cada paciente poderão alterar o nível de 

incidência de riscos. Alguém que sofre de diabetes terá um maior risco de sofrer um AVC 

(acidente vascular cerebral); indivíduo com doença hipertensiva poderá vir a ter problemas 

cardíacos, em razão do esforço extra demandado do músculo cardíaco. Uma mulher cujas 

pessoas de sua família tenham tido câncer de mama, deverá ficar mais atenta ao seu 

próprio risco de desenvolver a moléstia. Um tabagista aumenta seu risco de sofrer várias 

doenças como, por exemplo, enfisema pulmonar. Há também impacto direto nos riscos dos 

                                                
204 Comercialmente conhecido como Viagra. 
 
205 “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MEDICAMENTO. REAÇÃO ALÉRGICA. 
RELAÇÃO DE CONSUMO. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE 
INFORMAÇÃO. A responsabilidade do profissional médico perante seu paciente é a subjetiva, prevista no 
artigo 14, § 4º, do CDC, requerendo, portanto, a demonstração de culpa para a configuração do dever de 
reparar. Situação em que a médica não se desincumbiu do dever de informação, na medida em que não 
informou à paciente as possíveis reações alérgicas que poderiam advir do tratamento ministrado. Falha do 
dever de informação que acarreta o dever de reparar pelo dano moral sofrido. Orientação doutrinária e 
jurisprudencial.” (Apelação Cível nº 0055146-07.2009.8.21.7000, Relator Desembargador Tasso Caubi 
Soares Delabary, 9ª Câmara Cível, julgado em 09/12/2009, disponível em www.tjrs.jus.br, acesso em 
02/12/2011). 
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tratamentos: o risco de submeter um obeso mórbido à cirurgia é maior do que o de 

indivíduo com peso mais proporcional. 

 

  Assim, o conteúdo do dever de informação sofre também influência direta 

das características do paciente. Nesse contexto, poder-se-ia até mesmo considerar, por 

exemplo, que a necessidade de informar fica atenuada na hipótese de o paciente ser, 

também, médico. Também deve-se levar em consideração os riscos que possam interferir 

na capacidade laboral do indivíduo. Um dentista que tenha que se submeter à cirurgia para 

correção da síndrome do túnel do carpo, terá suas habilidades laborais reduzidas por certo 

lapso de tempo, pois haverá dificuldade para que ele possa lidar com seu equipo 

odontológico. 

 

  Enfim, não só as características físicas de cada paciente, mas também os 

seus atributos socioculturais (nível de compreensão, traços da personalidade) deverão 

modular a extensão do dever de informar em razão dos riscos significativos inerentes. O 

comportamento de cada paciente também deverá ser singularmente avaliado, a fim de que 

sejam apreendidos riscos específicos, como, por exemplo, o caso de um paciente esportista, 

que deverá ser especialmente advertido que não poderá praticar esportes por tantos dias 

após uma intervenção cirúrgica. 

 

3.3 Sujeitos do dever de informar 

 

  Feitas as explanações acerca do conteúdo do dever de informar, cumpre 

delimitar, a seguir, quais são os seus sujeitos. A prestação da informação deve ser realizada 

apenas pelo médico? E o recebimento dessa informação deve ser feito apenas pelo 

paciente? Mas e quando o paciente não tem capacidade de absorver e assimilar a 

informação transmitida? Ou quando são vários os profissionais que lidam com aquele 

paciente, a todos eles incumbe o dever de informar? 

 

  As respostas a essas indagações, sobre as quais doravante se debruçará, 

procurarão demonstrar que o dever de informação, na relação médico-paciente, de tão 

importante, acaba por ampliar essa interação, que deixa de ficar circunscrita apenas entre o 
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profissional e o enfermo e acaba por abarcar uma gama maior de responsáveis pelo 

cumprimento dessa prestação. 

 

3.3.1 Os responsáveis pela prestação da informação 

 

  A responsabilidade pelo dever de informar nas relações médico-paciente, 

via de regra, recai sobre o profissional assistente, que, consultado pelo paciente, assume 

uma prestação infungível de informar adequadamente.206 

 

  No entanto, em que pese, num primeiro momento, parecer que esse dever de 

informar recaia apenas ao médico assistente do paciente, há também a assunção de deveres 

e obrigações de informação pelos outros profissionais que compõem a equipe médica, pelo 

corpo de enfermagem e pelo próprio paciente, conforme será verificado. 

 

3.3.1.1  O médico 

 

  Ao médico assistente do paciente, por óbvio, recairá uma carga maior do 

cumprimento do dever de informação. Como visto ao longo deste capítulo, cabe ao 

profissional alertar e esclarecer ao paciente sobre o diagnóstico, prognóstico, alternativas 

de tratamentos, riscos, expectativas de cura, etc., buscando, sempre que possível, obter o 

seu consentimento na efetivação da terapêutica sugerida.207 

 

  Esse dever de informação – que, na relação médico-paciente, assume a 

condição de obrigação principal – constitui também dever ético do médico, segundo o 

Código Deontológico da profissão208, acarretando, o seu descumprimento, aplicação de 

                                                
206 Nesse sentido, André Gonçalo Dias Pereira consigna que o médico assistente assume uma “prestação não 
fungível por natureza”, nos termos do artigo 767º do Código Civil Português, que assim define: Artigo 767º 
(Quem pode fazer a prestação). 1. A prestação pode ser feita tanto pelo devedor como por terceiro, 
interessado ou não no cumprimento da obrigação. 2. O credor não pode, todavia, ser constrangido a receber 
de terceiro a prestação, quando se tenha acordado expressamente em que esta deve ser feita pelo devedor, ou 
quando a substituição o prejudique.” in PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento ...cit., p.360-361. 
 
207 Conforme já afirmava de forma muito precisa José de Aguiar Dias, “o consentimento do paciente libera o 
médico de responsabilidade”. DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade ... cit., p.259. 
 
208 "É vedado ao médico: 
Artigo 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a 
execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. 
[...]  
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pena administrativa (que pode, mediante a análise da gravidade do caso concreto, resultar 

na cassação do exercício profissional). 

 

  Além disso, a Lei espanhola nº 41/2002, de 14 de novembro, “básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica”, em seu artigo 2o, determina que “... el 

consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información 

adecuada...”, imputando esse dever de informar ao profissional da saúde.209 

 

  A Jurista espanhola Blanca Mendonza Buergo, ao comentar essa referida 

Lei 41/2002, diz que o dever de informar – que é correlato ao direito de informação do 

paciente – deve levar-se a cabo de maneira prudente, dentro dos limites assinalados pela lei 

e sempre de acordo com o interesse do paciente210, de modo que a informação prestada 

pelo profissional seja adequada, capaz de permitir a efetivação do consentimento livre e 

esclarecido. 

 

  Assim, tem-se bastante claro ser dever do médico a prestação adequada da 

informação, sendo certo que o seu descumprimento, além da pena administrativa, poderá 

acarretar, também, sua responsabilização civil, na medida em que haverá descumprimento 

de obrigação autônoma assumida pelo profissional. 

 

 

 

                                                                                                                                             
Artigo 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do 
tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a 
comunicação a seu representante legal. 
[...] 
Artigo 88. Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem 
como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao 
próprio paciente ou a terceiros.” in Resolução do Conselho Federal de Medicina de nº 1.931, de 14/10/2009, 
que aprovou o Código de Ética Médica. 
 
209 Sobre a definição de consentimento informado, a Lei 41/2002 o define, no artigo 3º, como “la 
conformidade libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada em pleno uso de sus faculdades 
después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta su salud”. 
 
210 BUERGO, Blanca Mendonza. Autonomía Personal y Decisiones Médicas: cuestiones éticas y jurídicas. 
Cizur Menor: Thomson Reuters, 2010, p.107. 
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3.3.1.2  A equipe clínica ou cirúrgica 

 

  Não obstante ser do médico assistente a obrigação de prestação da 

informação adequada, o problema maior reside nas hipóteses – bastante comuns, aliás – em 

que, no atendimento de um mesmo paciente atue uma equipe médica ou cirúrgica 

hierarquizada (constituída, portanto, de diversos profissionais). 

 

  Com efeito, em situações como essas, a doutrina tem admitido que podem 

devem fornecer a informação todos os médicos assistentes envolvidos ou, escolhido um 

assistente da equipe, admite-se a delegação de certas competências, desempenhando ele o 

papel de porta-voz do esclarecimento. De se observar, entrementes, que deve ficar evidente 

e transparente ao paciente essa situação, em que ocorre a delegação de poderes dos 

membros de uma mesma equipe a um de seus componentes para que se manifeste por 

todos eles.211 

 

  Não careceria, assim, ao médico que vai realizar a intervenção, por 

exemplo, ter ele próprio que prestar o conjunto de informações, podendo esse dever ser 

cumprido por outro facultativo da equipe. No entanto, deve o cirurgião certificar-se de que 

foi obtido o adequado consentimento informado. Como menciona o jurista português 

André Gonçalo Dias Pereira, nasce, então, um especial dever de verificar se o paciente 

efetivamente dispensou o seu consentimento informado.212 Pareceu acertada, nesse sentido,  

a opção do legislador espanhol, ao editar a Lei 14/1986, de 25 de abril (Ley General de 

Sanidad), que, em seu artigo 10, item 7, prevê a designação de um médico que deverá ser o 

interlocutor entre o paciente e a equipe assistencial.213 

 

  Contudo, com a promulgação da Lei nº 41/2002, veio o artigo 4.3 que, 

embora não tenha revogado o artigo 10, item 7 da Lei 14/1986, trouxe a seguinte 

                                                
211 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento ... cit., p.361-362. 
 
212 PEREIRA, Andre Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.362. 
 
213 Artigo 10. “Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas 
sanitarias: 
[...] 
7. A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el 
equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.”. 
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determinação: “El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su 

derecho de información”. Esse médico, nas palavras de Andrés Domínguez Luelmo, vem 

definido no artigo 3 dessa mesma lei como o profissional que tem ao seu encargo 

coordenar a informação e assistência do paciente ou do usuário do serviço, com o caráter 

de interlocutor principal em tudo aquilo que se refere à sua atenção e informação durante o 

processo assistencial.214 

 

   Ao analisar o texto da Lei nº 41/2002 espanhola, que, como referido, trata 

do direito básico à informação na prestação de serviços sanitários, Sérgio Gallego Riestra 

consigna que o direito à informação deve ser garantido pelo médico responsável, que é 

aquele interlocutor principal do paciente em referência à sua atenção e informação durante 

o processo assistencial. Comenta o mesmo autor que foi acertada a opção do legislador, ao 

não adentrar em maior regulamentação da questão referente ao responsável pela prestação 

da informação quando são vários os médicos que prestam, simultaneamente, serviços ao 

paciente, na medida em que esse é um problema de índole organizacional e que dependerá, 

portanto, de cada centro ou hospital.215 

 

  Em França, o Code de Déontologie Médicale, em seu artigo 64, dispõe que, 

colaborando vários médicos no exame e tratamento de um mesmo paciente, devem eles 

manter-se mutuamente informados, assumindo cada profissional responsabilidade pessoal 

pela sua fatia de informação e devendo garantir que seja ela prestada ao paciente.216 

 

  Porém, problema maior aparece quando coexistirem profissionais de 

diferentes especialidades médicas na equipe, ou seja, uma equipe multidisciplinar, na qual 

cada profissional detém conhecimentos específicos de sua própria área de atuação ou 

especialidade. De rigor, nesses casos, o ideal é que cada médico preste a informação de 

                                                
214 LUELMO, Andrés Domínguez. Derecho sanitario y responsabilidad médica: Comentarios a la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, sobre derechos del paciente, información y documentación clínica. 2ª edição, 
Valladolid: Lex Nova, 2007, p.210. 
 
215 RIESTRA, Sérgio Gallego. El Derecho del Paciente a la Autonomía Personal y las Instrucciones Previas: 
Una Nueva Realidad Legal. Pamplona: Thomson Reuters, 2009, p.109. 
 
216 “Article 64 : Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent 
se tenir mutuellement informés; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à 
l'information du malade”. 
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acordo com a sua especialização, na medida em que inviável o cumprimento dessa 

obrigação por aquele que não está apto a cumpri-la.  

 

  Na impossibilidade de identificação do médico responsável pela falha no 

dever de informação, a “Cámara Nacional Civil y Comercial Federal” argentina, em 

acórdão paradigmático, condenou a instituição sanitária, no lugar da equipe médica, em 

razão de não ter ela organizado um sistema que assegurasse a obtenção do consentimento 

informado do paciente de forma prévia a qualquer intervenção cirúrgica.217 

 

3.3.1.3  A enfermagem 

 

  Em razão da prestação de serviços que o corpo de enfermagem assume, cabe 

também a estes profissionais a prestação da informação adequada a respeito dos cuidados 

de saúde a que o paciente está se submetendo. Ocorre que o Código Deontológico dos 

profissionais de enfermagem determina que a informação deve ser prestada “de maneira 

adequada” ao paciente e à sua família218. Não se pode concordar com tal determinação, 

uma vez que as informações relativas à saúde de cada pessoa – seus dados sensíveis – 

devem estar acobertadas pelo dever de sigilo profissional, não devendo ser compartilhadas 

com os familiares do paciente a não ser nas hipóteses em que este tenha expressamente 

autorizado ou em outros casos especificamente previstos em lei. 

 

  É preciso anotar, todavia, que cumpre à enfermagem esclarecer o paciente a 

respeito de determinados atos adstritos ao seu âmbito de competência profissional, não 

podendo, o médico, delegar (à enfermagem) a tarefa de esclarecer o paciente a respeito das 

técnicas de diagnóstico e tratamento, sobre as quais a equipe de paramédicos não detém 

suficiente conhecimento. Essa disposição, inclusive, é objeto de lei em França (Code de la 

                                                
217 Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala I, 28 de diciembre de 1993, publicado en El Derecho, 
diario del 18 de noviembre de 1994. 
 
218 Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - Resolução COFEN nº 311/2007. 
Artigo 17: “Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, 
benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.”. 
Artigo 41: “Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a 
continuidade da assistência.”. 
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Santé Publique, 2004)219, que determina ao profissional a prestação de informação afeita ao 

seu âmbito de atuação, assim como já foi decidido pela jurisprudência alemã, que não 

admite a delegação, pelo médico, do dever de esclarecimento aos auxiliares (v.g., o 

enfermeiro). 

 

  Malgrado não possa prestar esclarecimentos relativos a aspectos médicos, 

pode o enfermeiro auxiliar no processo do consentimento informado do paciente, podendo, 

inclusive, servir como testemunha no cumprimento desse dever de informação – o que, 

aliás, é bastante usual nos EUA. 

 

  Destarte, o enfermeiro pode e deve fazer parte do processo de informação, 

que leva ao consentimento informado do paciente. Com efeito, o Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros de Portugal (Lei n.º 111/2009) determina, em seu artigo 84, “No respeito pelo 

direito à autodeterminação”, o dever do enfermeiro a “b) Respeitar, defender e promover 

o direito da pessoa ao consentimento informado”. Ou seja, perante o seu próprio Estatuto, 

o enfermeiro assume um dever de zelo pela informação devidamente prestada ao paciente, 

podendo, no mais das vezes, ser utilizado como testemunha para a comprovação do 

cumprimento do processo de informação pelo médico, na tentativa de demonstrar que esse 

processo tenha de fato resultado num consentimento livre e esclarecido por parte do 

paciente. 

 

3.3.1.4   O paciente 

 

  Evidentemente, em regra, o paciente, que é destinatário da prestação de 

serviços médicos, é também o destinatário da informação acerca do diagnóstico, 

prognóstico, alternativas de tratamentos e terapias etc. Ao receber a informação, apreende-

la e compreende-la, de forma livre e esclarecida, caberá ao paciente optar por tal ou qual 

tratamento a que pretende se submeter. 

 

  Nas palavras de Sérgio Gallego Riestra, o titular da informação é o paciente, 

também devendo ser informadas as pessoas vinculadas por razões familiares ou de direito, 

                                                
219 Artigo L. 1111-2 – “ [...] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses 
compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou 
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.”. 
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na medida em que o paciente assim o permita, expressa ou tacitamente. Essa informação 

deve ser prestada ao paciente, segundo o jurista, ainda em caso de incapacidade, de acordo 

com a sua capacidade de compreensão, cabendo a complementação do dever de informar 

ao seu representante legal. Ainda segundo o autor italiano, ficaria a cargo do próprio 

médico a responsabilidade de valorar a incapacidade ou incompetência do paciente para 

manifestar sua vontade.220 

 

  Com efeito, nas hipóteses em que se constatar que o paciente de fato não 

apresenta capacidade cognitiva para compreender aquela informação que lhe foi prestada, 

deve-se transmitir-se o poder de escolha ao seu representante legal. Contudo, é preciso ter 

em mente que, por vezes, essa incapacidade cognitiva mostra-se apenas parcial, motivo 

pelo qual deverá ser levada em consideração a opinião do paciente, que decidirá 

conjuntamente ao seu tutor ou curador, tal como será melhor demonstrado no capítulo V 

infra. 

 

  Assim, tem-se que, via de regra, é o paciente – e somente ele – o 

destinatário da informação, a qual permitirá o seu consentimento livre e esclarecido para a 

submissão a determinado tratamento, podendo, entrementes, esse poder de escolha ser 

transferido ao seu representante legal, em caso de incapacidade de compreensão daquilo 

que se procura transmitir. 

 

  Ademais, se, por um lado, é direito do paciente receber a informação 

adequada sobre a sua moléstia e o seu tratamento, por outro, é seu dever facilitar a 

obtenção dos dados a respeito de seu estado de saúde. Como bem alerta Andrés 

Domínguez Luelmo, a falta de adequada informação prestada pelo paciente pode até 

determinar a eventual imputação ou não de responsabilidade ao médico, na medida em 

que, se o enfermo oculta dados sobre a sua saúde, a responsabilidade do médico pelo erro 

no diagnóstico pode, no mínimo, ver-se atenuada – quando não excluída.221 

 

                                                
220 RIESTRA, Sérgio Gallego. El derecho del paciente … cit., p.110-111. Embora pareça, em princípio, que 
essa escolha dependerá unicamente da vontade do paciente, é certo que caberá ao médico, também, o 
aconselhamento a respeito da terapia mais recomendável e eficaz. Aliás, conforme será abordado no capítulo 
5 infra, entende-se que o médico poderá até mesmo se recusar a executar determinado tratamento caso 
entenda que a via eleita pelo enfermo foi incorreta do ponto de vista técnico ou que o seu resultado será 
ineficaz. 
221 LUELMO, Andrés Domínguez. Derecho sanitário y … cit, p.163. 



 
 

127 

  Inclusive, na Espanha, a Lei nº 41/2002, em seu artigo 2.5, prevê esse dever 

do usuário de facilitar a coleta dos dados a respeito de sua saúde, de maneira leal e 

verdadeira, assim como de colaborar na sua obtenção, especialmente em se tratando de 

razões de interesse público. 

 

  Por conseguinte, tem-se que o dever de informação traduz-se, em realidade, 

numa via de mão dupla, na medida em que não apenas o profissional, mas também o 

paciente deve prestá-lo, com o fim de obter o diagnóstico e prognóstico corretos a respeito 

da enfermidade e das expectativas de tratamento ou cura. 

 

  E esse dever do paciente acaba se tornando mais acentuado quanto menos 

necessária ou urgente for a terapia, da mesma forma como ocorre com a informação 

prestada pelo médico. Assim, nos casos de cirurgia estética, por exemplo, caberá ao 

paciente referir todas as alergias e idiossincrasias conhecidas de seu organismo, porquanto 

tratar-se de cirurgia não essencial que, em regra, não necessitaria ser realizada. Com efeito, 

a omissão de informação que possa contribuir com o dano sofrido pelo paciente poderá, 

como referido, atenuar ou mesmo eximir o profissional de eventual responsabilização, 

especialmente nas hipóteses em que houver considerável agravamento do risco por parte 

do próprio tomador do serviço, advindo daí consequência que o profissional não poderia 

evitar. 

 

3.4 Os meios de transmissão da informação 

 

  Superadas as questões atinentes ao conteúdo da informação e sujeitos dessa 

obrigação, cumpre examinar, ainda que de maneira breve, os meios pelos quais a 

transmissão desse conteúdo obrigacional (informação) pode ser efetivada. Cumpre 

destacar, aliás, que esse tema será ainda retomado no capítulo VI infra, quando se tratar 

sobre a prova da prestação da informação. 

 

3.4.1 A forma oral 

 

  A validade da declaração e recepção da informação dependerá de forma 

especial somente quando a Lei assim o determinar. Nas relações médico-paciente, 
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portanto, ausente lei específica determinando o contrário – e justamente em razão da 

natureza desse tipo de relação, calcada sempre na confiança – deve predominar a oralidade. 

 

  Essa informação, por óbvio, deve ser transmitida não apenas em língua 

compreensível pelo paciente, mas também em linguagem a ele acessível, ou seja, de forma 

que ele possa compreender aquilo que está sendo veiculado pelo médico, como as 

consequências do tratamento ministrado, os riscos e benefícios do ato etc.222. Dessa forma, 

sendo o paciente estrangeiro, por exemplo, sem o domínio do vernáculo, deve-se transmitir 

a informação a um conhecido seu, que compreenda a língua em que está sendo prestada a 

informação. 

 

  Ademais, a linguagem não deve ser impregnada de uma tecnicalidade 

tamanha que o paciente, leigo em medicina, não possa compreendê-la. A informação, 

portanto, deve se adequar ao nível sócio-econômico e profissional do paciente. Assim, o 

médico cirurgião ao referir-se à incisão que realizará, talvez deva dizer que “fará um corte 

de tantos centímetros” e, da mesma forma, utilizar a expressão “dar pontos” ao invés de 

utilizar o vocábulo da norma culta “suturar”, a depender de quem é esse paciente que se 

sujeitará ao ato operatório. 

 

  Assim, tem-se claro que a informação deve ser transmitida de acordo com o 

nível sócio-cultural daquele que a recebe, devendo o emitente analisar, caso a caso, a 

necessidade de utilização de termos mais técnicos ou mais leigos, de modo que a 

mensagem seja efetivamente recebida, absorvida e apreendida. 

 

3.4.2 A forma escrita 

 

  A forma escrita da prestação da informação é, normalmente, 

consubstanciada no chamado “termo de consentimento livre e esclarecido” ou “termo de 

consentimento informado”, instrumento bastante utilizado nos EUA – sua origem, 

                                                
222 De fato, essa exigência foi inserida na Declaração Européia de Promoção dos Direitos do Paciente 
(European Consultation on the Rights of Patients – Amsterdam, 28-30 March, 1994), que assim determinou: 
“2.4 Information must be communicated to the patient in a way appropriate to the latter's capacity for 
understanding, minimizing the use of unfamiliar technical terminology. If the patient does not speak the 
common language, some form of interpreting should be available”. 
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inclusive, é norte-americana –, e já bastante arraigado nos demais países do mundo, 

especialmente os continentais europeus e americanos. 

 

  Com efeito, no mais das vezes não há determinação legal de que a 

informação seja prestada de maneira escrita, como anteriormente mencionado, sendo que a 

formalidade é exigida em algumas situações específicas. Assim, via de regra, prefere-se o 

cumprimento da obrigação de forma oral. 

 

  Nos EUA, por exemplo, embora a exigência de consentimento escrito varie 

segundo a lei de cada Estado, é bastante comum a utilização de formulários de 

consentimento informado em praticamente todo e qualquer procedimento que vier a se 

submeter o paciente. Esse fenômeno, contudo, parece decorrer muito mais das vultosas 

indenizações a que os médicos são normalmente condenados naquele país do que, 

propriamente, a uma intenção verdadeiramente informativa. 

 

  Por outro lado, na Europa, algumas leis esparsas determinam que seja 

adotada a forma escrita para a prestação da informação, especialmente nos casos de maior 

complexidade ou que acarretam risco grave ao paciente. Em Portugal, por exemplo, o 

único caso em que a informação deve ser escrita aparece no artigo 9º, nº 2 do Decreto-Lei 

nº 97/94, que trata da realização de pesquisas clínicas em seres humanos. No caso da 

Espanha, a já mencionada Lei 41/2002, em que pese estabelecer, como regra geral, a forma 

verbal, exige a prestação da informação escrita para as intervenções cirúrgicas, 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos e, em geral, para os procedimentos 

que supõem riscos ou inconvenientes de notória e previsível repercussão negativa sobre a 

saúde do paciente. 

 

  Como alerta Andrew Grubb, não há lei na Inglaterra que imponha a adoção 

do termo de consentimento – com exceção de alguns casos específicos –, sendo, no 

entanto, bastante utilizado tal documento em hospitais quando o paciente deve ser 

submetido à procedimentos cirúrgicos. Isso ocorre ainda que a função desse documento 

não seja, efetivamente, obter o consentimento do paciente, mas sirva exclusivamente ao 

propósito probatório em eventual demanda judicial. Afirma o autor, nesse sentido, que o 
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consentimento expresso apenas no formulário não representa, na verdade, consentimento 

nenhum.223 

 

  O ordenamento argentino segue orientação bastante semelhante à espanhola, 

apresentando algumas exceções para a prestação de informação de forma somente verbal: 

internações, internações cirúrgicas, procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, 

procedimentos que implicam riscos segundo o rol determinado pela lei e revogação da 

autorização (Ley 21/10/2009, de 19/11/2009, art. 7º). 

 

  No Brasil, não há lei específica a respeito do termo de consentimento livre e 

esclarecido, preferindo-se, também, a prestação verbal da informação. No entanto, o 

Conselho Nacional de Saúde elaborou a Resolução 196/96 (alterada em 22/03/2006), 

visando normatizar a pesquisa que envolve seres humanos. Nela, definiu-se o 

“Consentimento Livre e Esclarecido” como a anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu 

representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação 

ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, 

seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta 

possa acarretar, formalizada em um termo de consentimento, no qual conste a autorização 

de participação voluntária na pesquisa. 

 

  Malgrado não haja regra específica que determine a utilização de 

instrumentos escritos na prestação da informação pelo médico ao paciente, observa-se uma 

crescente preocupação desses profissionais em formalizar o cumprimento dessa obrigação. 

Em diversos pareceres de lavra dos Conselhos de Medicina do País é possível encontrar 

recomendações de utilização dos termos de consentimento não somente nos casos de 

pesquisa clínica em seres humanos, mas também nos demais procedimentos médico-

hospitalares que importem risco de maior gravidade ao paciente, na esteira da Lei 41/2002 

espanhola. 

 

  Assim, é de se reconhecer que a exigência de assinatura de termos para todo 

e qualquer tipo de intervenção médica tenderia a engessar esse tipo de relação, além de 

esgarçar a confiança de que ela deve ser dotada. Contudo, embora a regra deva ser a da 
                                                

223 GRUBB, Andrew. Principles of Medical Law. 2a edição. New York: Oxford University Press, 2004, 
p.147-148. 
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oralidade, há vezes em que é importante trasladar parte desse processo informativo para o 

papel, de modo que tanto o paciente possa refletir melhor a respeito dos riscos a que se 

submeterá, como o médico terá um subsídio probatório, que comprovará, ao menos em 

parte, o cumprimento dessa específica obrigação de informar. 

 

  Essa é a orientação contida no parecer nº 1.831/2007 CRM-PR, tirada do 

processo consulta nº 011/2007– protocolo nº 3343/2007, que, após orientar a utilização do 

consentimento por escrito também nos casos em que haja “mínima possibilidade de risco 

para o paciente”, conclui que “Não podemos considerar que o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido seja um documento visando exclusivamente a proteção do médico e da 

Instituição, em situações de processos éticos e judiciais, mas sim, uma possibilidade de o 

enfermo poder manifestar a sua liberdade e autonomia na escolha de decisões, após ser 

devidamente esclarecido”. 

 

  Notadamente, a opção pelo consentimento escrito não substitui a informação 

prestada de forma verbal, que deve preceder a assinatura de qualquer termo. O termo, 

portanto, é mero complemento, mera instrumentalização de todo o processo de informação 

– que, como se viu, é de natureza complexa. 

 

  Como bem refere o jurista argentino Jorge Mosset Iturraspe, a violação 

desse dever de informar, seja por sua não prestação pelo médico, seja pela sua mera 

substituição pela entrega de um formulário (termo de consentimento), não traduz apenas 

uma falta ética, uma falta aos costumes médicos, à moral que deve pautar a atuação do 

médico, mas sim um ilícito, um desacato, um “não fazer” que infringe o dever de “fazer”, 

devendo ele, por essa transgressão, responder pelos danos injustos causados ao paciente 

inocente.224 

 

  Além disso, o termo de consentimento deve, da mesma forma como referido 

no tópico supra, conter informação acessível ao paciente, de modo que ele compreenda 

tudo o que está escrito e possa, de forma autodeterminada, escolher se se submeterá ou não 

ao tratamento, exame etc. 

                                                
224 ITURRASPE, Jorge Mosset et PIEDECASAS, Miguel A. Derechos del paciente: Doctrina – 
Jurisprudencia. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2011, p.66. 
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  CAPÍTULO IV 

 

 

OS LIMITES DO DEVER DE INFORMAR 

 

 

“Virgílio chamava à Medicina muta ars por oposição às artes da oratória, 
como a Governança e o Direito. A Medicina como o Risco, eram tarefas que se 
desempenhavam em silêncio. Mas as coisas mudaram; levou dois mil anos, mas 
mudaram. 
E agora, para os médicos, o silêncio ... acabou”.225 

 

 

4.1 O excesso de informação 

 

   A capacidade humana de armazenar e processar informações é, obviamente, 

limitada. Na esfera da relação médico-paciente, em que há uma natural e inegável 

vulnerabilidade técnica por parte do paciente, algumas informações a respeito de sua saúde  

(doença, tratamento, resultados) serão eventualmente inúteis no sentido de possibilitar com 

que ele decida de forma autônoma. Nesses termos, não é a quantidade, mas a qualidade de 

informação que possibilitará ao paciente apreender os dados sensíveis relativos à sua 

saúde, como alternativas de tratamento, riscos e benefícios envolvidos e, a partir daí, tomar 

as decisões que correspondem a sua real e verdadeira vontade. 

 

  Como bem informa Nelcina C. de Oliveira Tropardi, o exagero de 

informações técnicas pode comprometer sua qualidade. O paciente, recebendo excesso de 

esclarecimentos técnicos, e não tendo capacidade para bem sopesá-los, poderá ficar 

confuso, valorizando dados desimportantes em detrimento daqueles fundamentais. Além 

do que, segundo alguns autores, esse excesso pode criar situações de angústia, em face de 

possíveis riscos que, talvez, nunca se concretizem. 226  

                                                
225 OLIVEIRA, Guilherme de. O fim da arte silenciosa in Temas de Direito da Medicina. 2ª edição, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p.114. 
 
226 Tese de doutoramento, aprovada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2005, 
p.204-205: “Além disso, ao oferecer informação em excesso, o fornecedor igualmente estará comprometendo 
o direito de escolha do consumidor. O excesso de informação enfraquece o poder de escolha do 
consumidor; não se suprime o direito de escolha do consumidor, mas o mesmo torna-se não efetivo. Isto 
ocorre, pois a limitada racionalidade humana impede o processamento de todas as informações, o que faz 
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   Já Alcides Tomasetti Junior refere que “[...] a informação demasiada 

prejudica a eficiência e pode ser enquadrada na categoria defeito de informação. A 

insuficiência, a deficiência e a hipereficiência de informação [...] caracterizam infração, 

pelo fornecedor, do dever legal de cooperar com a difusão eficiente da informação 

adaptada ao conseguimento de transparência nas relações negociais para consumo e nas 

relações de consumo”.227 

 

   No âmbito da relação médico-paciente, é necessário que as informações 

aptas a possibilitar a autonomia sejam, por parte do consumidor paciente, cognoscíveis. 

Desta sorte, o excesso verificado na linguagem mediante a qual a informação é passada 

também consistirá violação ao dever legal, pois receber informação sem nada compreender 

é o mesmo que não a receber. Ao paciente é imprescindível que entenda as informações 

que lhe serão prestadas. Sem entendimento não há esclarecimento e, por sua vez, sem 

esclarecimento não há consentimento válido e decisão autônoma: trata-se de uma linha de 

raciocínio lógica, cuja quebra em qualquer dos elos leva ao rompimento de toda a cadeia, 

impedindo seu resultado útil. 

 

   Como bem observa Nelcina Tropardi, o excesso de informação “suprime a 

esfera de decisão do consumidor” e corresponde, assim, à violação do dever de 

informação. A mesma autora, corroborando a linha de pensamento antes apresentada, 

assevera que o consumidor investido de excesso de informação não é mais consciente do 

que um consumidor que não recebe qualquer informação.228 

 

   Essa situação, sem qualquer reparo, é aplicável à hipótese em que um 

paciente recebe informações excessivas e desnecessárias que, em última instância, lhe 

retiram o poder de decisão, afrontando, por conseguinte, toda a sistemática relativa ao 
                                                                                                                                             

com que o consumidor escolha as informações que utilizará para decidir; ao escolher, poderá desconsiderar 
algum dado relevante que, se fosse de seu conhecimento, o teria levado a desistir da aquisição do produto 
ou da conclusão do negócio. Noutras palavras, a otimização da informação leva à maximização da 
liberdade de escolha.” (salientou-se) 
 
227 TOMASETTI JR., Alcides. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de 
informação nas declarações negociais para consumo. Revista de direito do consumidor, volume 4, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p.53. 
 
228 TROPARDI, Nelcina C. de Oliveira. Da informação e dos efeitos do excessso de informação no direito do 
consumidor. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Direito da USP em 2005, p.205. 
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direito que tem ele de ser bem e razoavelmente informado para o fim de tomar as suas 

decisões livremente. Caso que ilustra o presente raciocínio é o do paciente portador de um 

câncer, cujo tratamento dar-se-á em várias etapas. Não obstante o profissional ter que 

informar a respeito de sua existência, não deve entrar em pormenores próprios de cada uma 

delas, sob risco do paciente deixar de absorver as informações mais importantes para 

aquele momento preciso de seu tratamento. 

 

  O excesso de informação, dessa forma, poderá ser um verdadeiro óbice ao 

efetivo desenvolvimento da autodeterminação do paciente. O enfraquecimento do dever de 

informar deriva de uma situação de exagero, na qual o consumidor (paciente) recebe 

informações irrelevantes, desimportantes e incompreensíveis que surtem um efeito oposto 

ao desejado: saturação informativa em que o receptor, diante da quantidade enorme de 

dados transferidos, opta por rejeitá-las, ignorá-las. 

 

4.2.  Aspectos quantitativos e qualitativos da informação e a capacidade de 

assimilação 

 

   Deve-se partir, no desenvolvimento da argumentação do presente item, de 

uma premissa fundamental: quantitativamente, a informação a ser transmitida não deve 

sofrer variações; com efeito, as nuances que atingem os mais diversos “tipos” de pacientes 

não podem engendrar modificações na quantidade de informação passada. Por exemplo, a 

quantidade de informação a ser transferida a um indivíduo que não teve educação formal e 

a uma pessoa que possui um nível sócio-cultural mais elevado deverá ser, rigorosamente, a 

mesma, modulando-se contudo, a forma de transmissão dessa informação, de acordo com 

as características de cada um. 

 

   A razão, para tanto, é bastante simples, até mesmo intuitiva: a autonomia do 

paciente – o seu direito de decidir livremente sobre o futuro de sua saúde e de seu corpo – 

não encontra limites ou variações em aspectos sociais, culturais ou econômicos. Todos os 

sujeitos de direito, assim, têm o direito de efetivar a sua liberdade, sua autonomia. 

 

  Contudo, como apontado no item 4.1 supra, o excesso de informação 

poderá acarretar efeitos negativos à proteção do paciente, no que respeita ao seu direito de 
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decidir livre e autonomamente. Nesse ponto, a qualidade da informação a ser prestada 

pelo médico será essencial à formalização do dever de informar. 

 

   Aqui residirão alguns problemas de ordem prática. O profissional deverá¸ 

casuisticamente, modular a condição de cada paciente com o propósito de formular o 

método pelo qual os dados sensíveis à sua autonomia serão transferidos. De forma 

evidente, a linguagem desempenhará uma função fundamental. Se a quantidade não 

encontra variações segundo a condição particular de cada paciente, a qualidade da 

informação, no sentido de como essa será transmitida, será fator determinante à 

formalização do direito de decidir livremente pelo paciente. 

 

   A título de ilustração, destaca-se caso em que um profissional deve passar a 

mesma informação a um paciente com formação universitária229 e outro que não tem 

educação formal; não obstante a quantidade da informação ser a mesma, sua qualidade – o 

meio e a forma mediante os quais será ela formalmente transferida –, será diametralmente 

divergente, sob pena de se inviabilizar o objetivo proposto: efetivo exercício à autonomia. 

Esse cenário contempla, inclusive, o princípio da isonomia: tratar desigualmente os 

desiguais, na medida de sua desigualdade. 

 

   O significado da palavra assimilação remete a absorção, incorporação. Sob 

esse prisma, a capacidade de assimilação para efeito de cumprimento do dever de informar 

está vinculada, pois, à qualidade com que essa será prestada. O problema, sem dúvida, é a 

subjetividade do contexto em que o raciocínio até aqui desenvolvido se encaixa. Cada 

paciente é uma pessoa, singular, dotada de características próprias; por esses motivos as 

capacidades de assimilação serão, em regra, distintas, variáveis. Ao debruçar-se sobre o 

mesmo problema, Ricardo Luis Lorenzetti qualifica como pertinente a informação dirigida 

particularmente ao paciente, segundo o seu nível educativo.230 

                                                
229 Sobre o assunto, vale citar a ideia apresentada por Chistoph Fabian: “O problema da experiência também 
ocorre no direito médico, quando o paciente tem a profissão de médico. Em que extensão o médico deve 
informar um paciente já formado em medicina? No direito médico, o paciente deve ser informado 
amplamente sobre os riscos do tratamento [...]. Um paciente que é médico não precisa ser informado sobre 
tais riscos comuns, que um estudante de medicina já aprende no estudo universitário. Mas, quando paciente 
médico está enfrentando uma doença grave, deve-se reconhecer um desprezo pessoal e uma dependência do 
médico que realiza o tratamento. Neste caso supõe-se a vulnerabilidade do paciente médico” (FABIAN, 
Chritoph. O dever de informar no direito civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.159-160). 
 
230 LORENZETTI, Luis Ricardo. Responsbilidad ... cit. Tomo II, p.192. 
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   Contudo, não se pode perder de vista que a informação deve ser eficiente, 

acessível. Uma vez definido que os dados transmitidos pelo médico determinarão os 

termos através dos quais o paciente decidirá a respeito de questões relativas à sua saúde e à 

sua vida, as informações trocadas correspondem a verdadeiro fator de propulsão do 

exercício da liberdade. 

 

   Ao tratar dessa complexa questão, João Vaz Rodrigues invoca dois critérios 

objetivos: o “padrão médico” e o “padrão do doente médio”. Segundo esse autor, a 

qualidade da informação será auferida de acordo com “condutas profissionais 

corporativamente adequadas”. Dessa forma, a prestação da informação será suficiente na 

medida em que outro profissional, razoável, nas mesmas circunstâncias, a observaria de 

forma idêntica. De outro prisma, pelo padrão do “doente médio” a transmissão da 

informação será correta tomando-se por base o indivíduo comum.231 

 

   Não parece, contudo, que a construção de padrões objetivos, que fazem uso 

de sujeitos ‘em tese’; ‘médios’, seja em relação aos profissionais, seja em relação aos 

pacientes, possa solucionar os debates que aqui se conduzem. Exatamente nesse sentido, o 

autor entes referido traz o critério do paciente concreto, individualizado, cujos anseios – no 

que respeita ao direito de informação – são direcionados, específicos e que podem sofrer 

determinadas variações, a depender de quem seja esse paciente concreto, vale dizer que 

dois portadores de moléstia idêntica podem ter dúvidas e prioridades diversas em relação à 

ela.232 

 

   Por sua vez, André Gonçalo Dias Pereira menciona que o critério do 

“paciente concreto” tem origem na jurisprudência norte-americana e que os Tribunais 

Alemães exigem que as informações sejam “individualmente” prestadas ao paciente. 

Continua o mesmo autor sublinhando que o dever jurídico do médico ficará adstrito a 

                                                                                                                                             
 
231 RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico 
português. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p.256-257. 
 
232 RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado ... cit., p.258. 
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“apurar os caracteres básicos da personalidade e da capacidade cognitiva do 

paciente”.233  

 

   Fato é que o médico, que já encontra inúmeros obstáculos relativos ao 

exercício de sua profissão, especialmente derivados da sociedade massificada e dos 

contratos coligados, deverá enfrentar a questão aqui posta em discussão com razoabilidade, 

“radiografando” a condição do paciente com quem está lidando para, a partir de então, 

delimitar a forma pela qual a informação apta a permitir uma decisão livre e esclarecida 

será transmitida. 

 

   O tema proposto à discussão, por óbvio, encerra questionamentos 

instantâneos: qual o limite do dever de informar? Até que ponto o profissional deve ir? 

Todos os riscos e eventuais consequências prejudiciais devem ser informados aos 

pacientes? O dever de informar, ilimitado, não implica no efetivo “engessamento” e 

mesmo na inviabilidade do exercício da profissão? As respostas – ou as tentativas de 

buscar a melhor solução – serão desenvolvidas no item 4.4. 

 

4.3 O direito de não receber informação 

 

“The fundamental requirement is to respect a particular 
person’s autonomous choices. Respect for autonomy is 
not a mere ideal in health care; it is a Professional 
obligation. Autonomous choice is a right, not a duty of 
patients”.

234
 

 

   A curiosidade humana, cuja natureza insaciável já era mencionada por 

Aristóteles, encontra na área da saúde elementos peculiares. Notoriamente, algumas 

pessoas optam por não se submeterem a exames de investigação diagnóstica justamente 

porque não querem ter ciência de doenças que eventualmente as acometem. Nesse 

contexto, surge a discussão relativa ao direito de não saber: o paciente pode renunciar à 

informação? 

                                                
233 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.445-446. 
 
234 BEAUCHAMP Tom L. et CHILDRESS, James F. Principles ... cit., p.63. Tradução livre: O requisito 
fundamental é que se respeite as escolhas autônomas dos indivíduos. O respeito à autonomia não é mero ideal 
no tratamento da saúde, mas sim obrigação profissional. A escolha autônoma é direito e não obrigação do 
paciente. 
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   A resposta, segundo a doutrina especializada, é afirmativa. André Gonçalo 

Dias Pereira, por todos, reconhece a legitimidade do direito a não saber, como corolário do 

princípio da liberdade (e, consequentemente, é expressão de autonomia), relatando que 

diversos ordenamentos jurídicos, como em França, Espanha e Bélgica, admitem o direito 

do paciente não receber informação. O mesmo autor refere ainda a Declaração dos Direitos 

dos Pacientes (OMS, 1994) que reconhece que “os pacientes têm o direito de não serem 

informados, a seu expresso pedido”.235 

 

   João Vaz Rodrigues denomina o direito de não receber informação de 

consentimento “em branco”, pelo qual o paciente, de forma voluntária e consciente, confia 

ao seu médico o poder de decidir sobre a sua vida e saúde. O mesmo autor refere que o 

paciente, nesses casos, recusa as informações que lhe seriam prestadas pelo médico, ao 

mesmo tempo desejando receber o tratamento, mas repudiando os esclarecimentos 

respectivos.236 

 

   O direito de não receber informação consiste na ‘outra face’ necessária e 

lógica do direito à autonomia do paciente, nos casos em que este não deseja receber a 

informação necessária e relevante a respeito de determinado tratamento da sua saúde237. Se 

o paciente tem o direito de ter acesso a todas as informações relevantes sobre a sua saúde, 

deve também ter a faculdade de optar por não saber. 

 

   No ordenamento jurídico espanhol, o reconhecimento normativo expresso 

do direito de não receber informação, referido por Julio César Galán Cortés, está 

estampado no artigo 10.2 do Convênio sobre Direitos Humanos e Biomedicina (Convênio 

de Oviedo), no artigo 2.1238 da Lei 21/2000, de 29 de dezembro, da Lei Geral da Catalunha 

e no artigo 11.1.h da Lei 10/2001 de Estremadura de 28 de junho.239 A Lei espanhola nº 

                                                
235 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.468. 
 
236 RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado ... cit., p.352. 
 
237 HIGHTON, Elena I. et WIERZBA, Sandra M. La relación médico-paciente: el consentimiento informado. 
2ª edição, Buenos Aires: Had-Hoc, 2003, p.589 
 
238 “Es necessario respetar la voluntad de uma persona de no ser informada”. 
 
239 GALÁN CORTÉS, Julio Cesar. Responasabilidad médica … cit., p.192. 
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41/2002, em seu artigo 9.1, estabelece de forma inequívoca que toda pessoa tem o direito 

de ter respeitada a sua vontade de não receber informação.240 

 

   O direito a não saber – que formalmente constitui um ato de renúncia ao 

direito à informação – decorre de uma manifestação livre, voluntária e intencional do 

paciente. Contudo, para a formalização da renúncia, deve o paciente ter ciência, num 

primeiro momento, que lhe assiste um direito relativo às informações de seu tratamento, 

que as decisões serão tomadas por ele, autonomamente, e que o profissional não poderá 

ministrar tratamentos ou eleger procedimentos sem o seu consentimento.241 

 

  Não por outro motivo, a renúncia em discussão deve ser clara e inequívoca, 

não obstante poder ser tácita. Decisão extraída do Supremo Tribunal Austríaco manifestou 

entendimento no sentido de não ser correto que: “o médico, com base na ausência de 

perguntas por parte do paciente, deduza, de forma concludente, um desejo de não receber 

mais informações” (OGH, 1983).242 Destarte, caberá ao profissional assegurar-se de que 

seu paciente está efetivamente abrindo mão de receber as informações a que teria direito, 

nunca podendo presumi-lo. 

 

   Anderson Schreiber invoca fundamentos que caminham nesse mesmo 

sentido, ao afirmar que o paciente tem o direito de decidir por não ser informado a respeito 

dos detalhes de seu tratamento, transferindo-se nesse caso de forma intencional ao próprio 

médico ou a terceiros as decisões atinentes à sua saúde e seu corpo.243 Com efeito: “a 

renúncia ao exercício de um direito de personalidade, no plano valorativo, é a afirmação 

da autonomia da vontade da pessoa natural”.244 

 

                                                                                                                                             
 
240 “Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad 
haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento prévio 
para La intervención”. 
 
241 HIGHTON, Elena I. et WIERZBA, Sandra M. La relación … cit., p. 599. 
 
242 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p. 468/469. 
 
243 SCHREIBER, Anderson. Direitos de Personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p.55. 
 
244 STANCIOLI, Brunello. Renúncia ao exercício de direitos de personalidade. Belo Horizonte: Del Rey, 
2010, p.98. 
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   Se ao paciente é conferido o direito irrestrito de liberdade no sentido de 

delimitar os tratamentos que lhe serão ministrados, pode, sem qualquer paradoxo, optar por 

“abrir mão” desse direito inerente à sua personalidade: há, nesse sentido, orientação 

aprovada na I Jornada de Direito Civil, organizada pelo Centro de Estudos Judiciários da 

Justiça Federal, estampada no Enunciado de nº 4: “O exercício dos direitos de 

personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem 

geral.” Cumpre destacar, ainda, que: “qualquer limitação voluntária do exercício de um 

direito de personalidade deve estar vinculada, primordialmente, a um interesse direto e 

imediato do seu próprio titular”.245 

 

   Assim, determinado paciente poderá, de forma voluntária, limitar o seu 

direito de personalidade relativo à liberdade (no sentido de não ser informado e, apesar 

disso continuar a decidir autonomamente), caso esteja em jogo outro direito da mesma 

natureza que envolva, a título de exemplo, a dignidade do indivíduo. 

 

   Tal como ocorre com o direito à informação, o direito a não saber pode 

sofrer limitações, quando contemplar questões de ordem pública que possam prejudicar a 

coletividade e o interesse social (como no caso de uma doença infectocontagiosa, por 

exemplo), ou para salvaguardar o interesse do próprio paciente, como no exemplo referido 

por André Gonçalo Dias Pereira, em que é coercitivamente prestada informação a respeito 

de uma patologia grave para que sejam adotadas, em face dela, medidas preventivas.246 Na 

mesma linha vai Carmen Blas Orbán, para quem o direito à renúncia não é ilimitado, e 

pode sofrer limitações relativas ao interesse da coletividade ou inerentes à saúde do próprio 

paciente (segundo as exigências terapêuticas do caso).247 

 

   Importa também destacar que o paciente, ao manifestar a sua vontade de não 

receber informação, assumirá os ônus decorrentes de sua opção (no caso, omissiva). A 

renúncia ao direito de decidir autonomamente não transfere a outrem (o próprio médico ou 

terceiro) esse ônus. Nesses termos, concretizando-se um dano que poderia ter sido objeto 

                                                
245 SCHREIBER, Anderson. Direitos … cit., p.27. 
 
246 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.471. 
 
247 ORBÁN, Carmen Blas. El equilibrio en la relación médico paciente. Barcelona: Bosch Editor, 2006, 
p.176. 
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de processo informativo, não poderá haver responsabilização civil do profissional que não 

procedeu ao seu dever de informar por conta de opção volitiva do próprio paciente. 

 

  Por derradeiro, importa discutir se o fato de abrir mão de receber 

informações implica em total exoneração do profissional de transmiti-las a outras pessoas 

ligadas ao paciente (familiares, cônjuges etc). Verifica-se in casu a existência de duas 

possibilidades distintas: (i) o paciente ao optar livremente por não receber informações, 

libera o profissional de transmiti-las a terceiros, com base no sigilo que deve ser observado 

quanto à essa específica natureza informativa, e (ii) independentemente do paciente ter 

aberto mão de receber as informações, o dever de informação continua a ser ônus do 

médico, que deve informar seus familiares.  

 

  A questão não é simples, mas acredita-se que, se o paciente de maneira 

absolutamente autônoma decide não receber as informações por confiar no profissional que 

já o atende há longo tempo, ou por confiar na capacidade decisória de um grande 

especialista, ou ainda por questões de natureza interna (psicológica), esse seu direito deve 

ser respeitado, tomando o profissional o cuidado de obter – por escrito – a manifestação da 

vontade do paciente em tal sentido. 

 

4.4 O privilégio terapêutico 

 

  O privilégio terapêutico, na lição de Octávio Luiz Motta Ferraz, corresponde 

a “um direito” pertencente ao médico no sentido de se permitir omitir – ou mesmo 

distorcer – informações do seu paciente quando tem a convicção de que a ciência de tais 

informações pode trazer riscos à sua saúde.248 A questão, por si só, é controvertida. 

 

  Trata-se de uma exceção ao direito/dever de informação derivada das 

condutas paternalistas que ainda circundam a medicina, com fundamento na chamada tese 

do predomínio, pela qual “em determinadas circunstâncias, avaliadas e consideradas pelo 

                                                
248 FERRAZ, Octávio Luiz Motta. Responsabilidade civil da atividade médica no código de defesa do 
consumidor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p.178. 
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próprio médico, do princípio de não causar dano [não maleficência], que em casos 

específicos sobrepuja e pode mesmo se opor ao princípio da autonomia do indivíduo”.249 

 

  Os autores clássicos da bioética americana, Tom L. Beauchamp e James F. 

Childress, vaticinam que a exceção do privilégio terapêutico à regra do consentimento 

informado é controversa, visto que o profissional pode legitimamente reter informações 

baseado em uma análise técnica-médica profunda do paciente sob o argumento de que tais 

informações “poderiam ser potencialmente prejudiciais para um paciente deprimido, 

emocionalmente exaurido ou instável” e ainda asseveram que “vários cenários prejudiciais 

serão possíveis e incluem a periclitação da vida, a tomada de decisões irracionais e a 

produção de ansiedade ou stress”.250 

 

  O atual Código de Ética Médica brasileiro, em que pese tutelar em diversos 

dispositivos o direito à informação e à autonomia do paciente (artigos 22, 24 e 31), estatui 

expressamente o uso pelo profissional do privilegio terapêutico, no artigo 34, que 

estabelece: “É vedado ao médico – deixar de informar ao paciente o diagnostico, 

prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta 

possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante 

legal.” 

 

   Segundo Carlos Emmanuel Jopert Ragazzo, o uso do privilégio terapêutico 

estará restrito às hipóteses em que o profissional pode razoavelmente prever que as 

informações a serem transmitidas ao paciente poderão ocasionar prejuízos à sua saúde e 

obstar a consecução do tratamento necessário. Esse autor adverte, todavia, que a opção 

desenfreada dessa verdadeira exceção ao dever de informar pode acarretar desvios que, em 

última instância, poderiam extirpar a autonomia do paciente.251 

                                                
249 MUÑOZ, Daniel Romero et FORTES, Paulo Antonio Carvalho. O princípio da autonomia e o 
consentimento livre e esclarecido in Iniciação à bioética, Coord.: FERREIRA, Sergio Ibiapina et alii. 
Brasília: CFM, 1998, p.61. 
 
250 Principles ... cit., p.84. Tradução livre. No original: “However, a controversial exception appears in the 
therapeutic privilege, according to which a physician may legitimately withhold information, based on a 
sound medical judgment that divulging the information would be potentially harmful to a depressed, 
emotionally drained, or unstable patient. Several harmful outcomes are possible, including endangering life, 
causing irrational decisions, and producing anxiety or stress.” 
 
251 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar dos médicos e o consentimento informado. 
Curitiba: Juruá, 2006, p.109-110. 
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  Importa ressalvar que ao sopesar a ausência (diminuição ou suavização) da 

informação e os danos, o profissional deve ter em mente que os prejuízos que 

eventualmente impingirão ao paciente deverão ser graves, sérios, a ponto de agravar 

sensivelmente o seu estado de saúde (físico ou psíquico). Nesse contexto, sutis reações 

psicossomáticas adversas, aumento de pulsação, agitação, respiração ofegante e outras 

reações “leves” – do ponto de vista médico – não justificarão a opção pelo privilégio 

terapêutico.252 

 

  Como bem assinala João Vaz Rodrigues, o privilégio terapêutico (por ele 

chamado de “privilégio médico”) transcende a proteção da liberdade e da autonomia do 

paciente em razão de uma preferência pela tutela da saúde e da vida, quando há entre esses 

valores uma colisão253. No ordenamento jurídico português, há previsão específica do 

privilégio terapêutico no artigo 157º, in fine, do Código Penal.254 

 

  O Código deontológico em França dispõe a respeito da modulação da 

informação em virtude do estado de saúde do paciente, sempre em seu interesse e 

salvaguardando o interesse de terceiros (v.g.¸doença com potencial de contágio).255 Seu 

congênere italiano contempla a prestação da informação cautelosa e sugere evitar 

                                                                                                                                             
 
252 HIGHTON, Elena I. et WIERZBA, Sandra M. La relación … cit., p.601. 
 
253  RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado ... cit., p.281-282. 
 
254 Artigo 157 - Dever de esclarecimento: “Para efeito do disposto no artigo anterior, o consentimento só é 
eficaz quando o paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, alcance, 
envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do tratamento, salvo se isso implicar a 
comunicação de circunstâncias que, a serem conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou 
seriam susceptíveis de lhe causar grave dano à saúde, física ou psíquica.” 
 
255 Código de deontologia, Artigo 35 (artigo R.4127-35 do Código de Saúde Pública):   
“Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et 
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient 
compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. 
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons 
légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un 
diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un 
risque de contamination.  
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf 
exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être 
faite.” (destacou-se) 
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“terminologia traumatizante”.256 Existe na jurisprudência americana caso paradigmático 

relativo à presente questão (Canterbury versus Spence, Columbia, de 1972), na qual restou 

consignado que “só ocasionalmente os pacientes estão tão doentes ou emocionalmente 

perturbados, que as revelações possam obstaculizar a possibilidade de uma decisão 

racional”.257 Há, ainda, menção à decisão exarada pela Corte de Cassação Francesa, de 

23/05/2000, que decidiu que um profissional que ocultou uma informação ao paciente na 

perspectiva do privilégio terapêutico, não cometeu ato ilícito.258 

 

  O presente trabalho, em todo seu conteúdo, tem como norte a autonomia do 

paciente como forma de tutelar o efetivo direito fundamental à liberdade e à dignidade da 

pessoa humana. Contudo, mesmo nessa perspectiva, há que se admitir que em certos casos 

a informação poderá implicar em danos à saúde de um indivíduo. Pode-se citar o caso de 

um paciente com câncer, já em estado de depressão, cuja doença, em razão de metástases, 

espalhou-se por diversos órgãos. Nesse caso, prestar essa informação ao paciente trar-lhe-á 

mais vantagens considerando-se que sua autonomia tenha sido respeitada ou, de outra 

sorte, apenas lhe agravará o estado de saúde tanto do ponto de vista físico quanto psíquico? 

 

  Não há, com efeito, uma resposta absoluta. A concepção prática de um nível 

de autonomia total e irrestrito do paciente – inserta no atual cenário da relação médico-

paciente e da saúde como um todo no Brasil – seria fictícia, quase ingênua. Entende-se, 

aliás, que autonomia absoluta, inexiste. De outro prisma, o denominado privilégio 

terapêutico não pode substituir a vontade do paciente e ser utilizado de modo 

                                                
256 Artigo 33 - Informazione al cittadino: “Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla 
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle 
prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle 
sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e 
l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del 
paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino 
in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare 
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie 
non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona 
assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.” 
(salientou-se) 
 
257 Citado por André Gonçalo Dias Pereira.  O consentimento ... cit., p.462. 
 
258 Tratava-se de caso em que um paciente estava acometido de quadro psicótico maníaco-depressivo, cuja 
evolução deveria ser objeto de análise durante vários anos. Em vista das fases de alternância e excitação 
típicas da moléstia em comento, o interesse do paciente justificava a limitação da informação a respeito do 
diagnóstico e seu processo, que deveria ser prestada de forma prudente. (in PEREIRA, André Gonçalo Dias. 
O consentimento ... cit., p.462). 
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exclusivamente discricionário, sem qualquer critério,  tornando a atuação médica arbitrária 

e contrapondo-se a toda a evolução histórica positiva atinente à autodeterminação do 

paciente. 

 

  A solução, como de hábito, será casuística, e deverá ser sempre temperada 

por uma boa dose de bom senso, tendo como parâmetros os valores e os princípios que 

emanam da Constituição Federal e que irradiam sobre todo o ordenamento jurídico. Ao 

mesmo tempo, os critérios inerentes à ciência médica – avaliados pelo profissional e 

relacionados à saúde do paciente (em cada caso) – não poderão, por razões óbvias, ser 

ignorados.  

 

4.5 Limites do dever de informar em outros ordenamentos e a solução brasileira 

 

   Em termos gerais, o aperfeiçoamento do dever de informação na relação 

médico-paciente passa pela comunicação dos seguintes dados: tratamentos disponíveis; 

características básicas; riscos e complicações habitualmente associadas; os efeitos 

secundários que podem advir da eleição de determinado tratamento e os resultados 

esperados a curto, médio e longo prazo. Como bem sublinha Jordi Ribot, de todos os 

fatores relacionados ao dever de informação, o mais importante é aquele relativo aos riscos 

associados a um determinado tratamento ou intervenção.259 

 

   Importante desde logo destacar que o consentimento informado – como tudo 

que envolve a ciência médica – não pode ser enfrentado como um processo mecânico e 

exato. De forma inequívoca, o dever de informar será prestado e encontrará as suas 

limitações casuisticamente. Fatores das mais variadas naturezas alterarão sensivelmente o 

nível de informação (em termos de limite e extensão) que deverá ser prestada pelo 

profissional. 

 

  Cumpre acrescentar ainda que o nível da informação que será transmitido 

(quantidade e qualidade) não poderá inviabilizar o exercício da profissão; em outras 

palavras, o consentimento informado – cujo aperfeiçoamento depende de uma linguagem 

                                                
259 RIBOT, Jordi. Consentimiento informado y responsabilidad civil médica em la reciente jurisprudencia 
del tribunal español. In Lex Medicinae Revista Portuguesa de Direito da Saúde, ano 2, nº 3, janeiro/julho de 
2005, p. 60. 
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clara, inteligível e esclarecedora –, não pode se tornar uma aula de medicina, com 

explicações científicas infinitas que nada resolvem no sentido de conferir autonomia ao 

paciente e podem, ademais, engessar e eventualmente vir a esgarçar a relação. 

 

  O conteúdo da informação, como já tratado, encontra limites em alguns 

critérios subjetivos, elencados por Julio César Galán Cortés como: nível cultural, idade e 

situação familiar, social e profissional do paciente. Contudo, os limites do dever de 

informar devem também ser sopesados segundo critérios minimamente objetivos, com a 

finalidade precípua de identificar a (suposta) falta do profissional ou, em outras palavras, 

traçar a linha tênue que distingue a negligência da boa conduta médica (do ponto de vista 

do cumprimento do dever de informação). 

 

  Um primeiro critério objetivo adotado pela doutrina relaciona-se aos riscos 

previsíveis, normais, excluindo-se aqueles particulares e hipotéticos. Nesses termos, o 

profissional deve elencar as alternativas de tratamento e referir os riscos “razoavelmente 

previstos”, porquanto não faria sentido “atemorizar” os pacientes com riscos que são 

conhecidos, mas que raramente se concretizam.260 Os riscos imprevisíveis, tomando-se 

como parâmetro o atual estado da arte, não serão obviamente informados. O mesmo não se 

pode dizer com relação aos riscos “pouco prováveis”, conforme será tratado adiante.  

 

  Outro critério praticamente auto-explicativo, e também presente nos estudos 

doutrinários sobre a presente matéria é o da “freqüência” dos riscos: quanto mais assídua a 

concretização do risco, mais se justifica o dever de informação específico sobre tal risco. 

Na lógica inversa, quanto mais raros os riscos, menor o dever de informá-los. Importa 

ressaltar que este critério deverá ser combinado com aquele da gravidade própria de dado 

risco. 

 

  O critério da tipicidade segue a mesma linha de raciocínio dos demais: 

quanto mais atípico o risco menor será o dever de informar a seu respeito. Em 

contrapartida, o dever de informação aumentará na proporção da tipicidade dos riscos em 

determinada área da medicina. Por conseguinte os critérios adotados não se apresentarão 

                                                
260 RODRIGUES, João Vaz. Consentimento informado... cit., p.407. 
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de maneira uniforme em todas as áreas de especialidade, riscos pouco frequentes ou 

atípicos para uma delas podem justamente estar mais presentes em outra.  

 

  Dessa forma, caso haja uma alteração no coagulograma (exame que detecta 

a capacidade dos fatores de coagulação) não será necessariamente objeto de comunicação 

ao paciente por parte do anestesiologista, pois pouca repercussão haverá para a atividade 

deste. Entretanto esse é um risco extremamente importante do ponto de vista da cirurgia de 

per se, pois existe muita probabilidade de que haja dificuldade para a cicatrização dos 

tecidos no pós-operatório, sendo assim objeto necessário de comunicação ao paciente pelo 

cirurgião.  

 

  Outro exemplo é o do paciente que irá submeter-se a ato cirúrgico sem o 

necessário jejum: caso a operação a ser realizada seja no joelho ou no ombro, nenhuma 

repercussão existirá para o cirurgião. Aqui, a contrariu senso haverá implicações de monta 

para o paciente, sob o ponto de vista da anestesiologia, pois ele poderá (estando sob efeito 

da droga anestésica) regurgitar e sofrer uma pneumonia aspirativa, processo que pode levá-

lo a óbito.  

 

   O problema dos critérios antes apreciados reside no estabelecimento 

puramente estatístico ou percentual dos riscos em detrimento da condição específica de 

cada paciente. Donde se conclui que a fria utilização dos critérios acabaria por reduzir a 

questão informativa a mera estatística, o que pode ter sua importância, mas não se revela 

suficiente, por isso é imperioso que se combine os critérios já descritos com a 

individualidade de cada paciente, descartando-se a ideia de ‘riscos médios’. Mais ainda: 

esse paciente – mesmo diante de riscos pouco prováveis, infrequentes ou atípicos – deve 

eventualmente ter acesso a informações diante de sua gravidade (riscos que podem 

ocasionar consequências graves). 

 

   Daí porque Galán Cortés menciona que o critério estatístico e percentual 

não se revela suficiente no momento da transmissão da informação, eis que as condições 

variáveis de cada paciente devem ser contempladas. Esse autor refere, corroborando seus 

argumentos, uma sentença da Corte Suprema espanhola, de 12 de janeiro de 2001, na qual 

restou esclarecido que a previsibilidade não tem relação com a frequência do sucesso, 
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destacando-se que: “[...] poco importa la frecuencia a efectos de la información, y el tanto 

por ciento e las estadísticas al respecto, si es tal complicación inherente a toda 

intervención em el cuello, ya que por su inherencia y ser perfectamente conocida, debió 

manifestárselo a la enferma [...]”.261 

 

  Surge, nesse contexto, a ideia dos “riscos especializados”, segundo os quais 

a condição de cada paciente, a natureza da doença, a capacidade do profissional, o 

ambiente de trabalho e algumas outras variáveis irão delimitar o limite do dever de 

informar.262 Está-se diante, novamente, de critérios subjetivos que definirão, em última 

análise, o conteúdo, a extensão e os limites da informação. 

 

  Não há, com efeito, forma de se estabelecer um critério objetivo e universal 

que contemple todas as situações. A título de ilustração, deve-se mencionar uma sentença 

da Corte Suprema espanhola referida por Jordi Ribort, datada de 28 de dezembro de 1998 

(RJ 1998, 10164) em que se absolveu um cirurgião que não havia informado acerca das 

possíveis sequelas de impotência e incontinência urinária resultantes de uma 

prostatectomia. A decisão considerou que os prejuízos suportados pelo paciente guardam 

relação com riscos que, estatisticamente, apresentam-se em apenas 1% a 3% dos casos.263 

Há referência a decisões proferidas por Tribunais de um mesmo ordenamento (Espanha) 

com soluções divergentes e mesmo contraditórias: em uma primeira decisão afastou-se o 

critério estatístico; e em uma segunda, esse mesmo critério foi adotado para o fim de 

absolver o profissional. 

 

  O antes referido autor espanhol refere que no alcance da informação, o 

critério mais importante é alinhar os riscos associados a um determinado tratamento ou 

intervenção. Nesse contexto, baseado no entendimento manifestado pelo Tribunal Supremo 

Espanhol, sugere as seguintes conclusões a respeito dos limites do dever de informar: (i) de 

início, devem ser informados os riscos típicos de um determinado tratamento e 

                                                
261 GALÁN CORTÉS, Julio Cesar. Responasabilidad médica … cit., p.197-198. Tradução livre: “pouco 
importa a frequência para efeitos da informação, o quanto por cento e as estatísticas a tal respeito, caso a tal 
complicação seja inerente à toda intervenção no pescoço, já que por sua inerência e por ser totalmente 
conhecida debia ter sido comunicada à doente...” 
 
262 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.406. 
 
263 RIBOT, Jordi. Consentimiento informado … cit, p. 61. 
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intervenção, que podem ser qualificados como frequentes; (ii) os dados estatísticos devem 

ser afastados ou menos valorizados quando se tratam de complicações inerentes a toda 

intervenção, perfeitamente conhecidas pelos profissionais e (iii) o Tribunal Supremo 

[espanhol] vem se mostrando favorável a imputar ao médico responsabilidade quando 

deixa de informar riscos e complicações que, mesmo remotos e pouco prováveis, podem 

produzir efeitos ou prejuízos graves.264 

 

  Por vezes os Tribunais julgam como sendo frequentes os riscos graves com 

incidência de menos de 1%, enquanto riscos medianamente graves foram considerados 

frequentes quando ocorrem em pouco mais de 1% dos casos.265 Desse modo a imbricação 

de critérios dá-se no caso concreto, em que são avaliadas para aquele paciente e aquele 

médico, submetidos àquelas circunstâncias, qual critério deve ser trazido para a boca de 

cena e qual deve ser colocado em segundo plano – mutatis mutandis – da mesma maneira 

que se estabelece qual princípio deve prevalecer em face de outro, caso estejam eles em 

conflito. Exemplificativamente, o artigo 5º, da lei de nº 3/2001 da Galícia266, Espanha 

(anterior à lei nacional espanhola nº 41/2002) determina que sejam levados em 

consideração para fins de informação os riscos frequentes, os pouco frequentes que sejam 

considerados graves e os riscos personalizados que variam de acordo com a situação 

clínica do paciente. 

 

  Em complemento, a Lei Espanhola nº 41/2002, de 14 de novembro, que 

regula a autonomia do paciente e os direitos e obrigações em matéria de informação e 

documentação clínica, suscita alguns elementos importantes atinentes ao limite do dever de 

                                                
264 RIBOT, Jordi. Consentimiento informado … cit, p.62-63. 
 
265 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.407. As decisões foram proferidas pelo 
Tribunal Civil de Antuérpia, Bélgica. 
 
266 Lei nº 3/2001, de 28/05/200: 
“5. La información deberá incluir: 
Identificación y descripción del procedimiento. 
Objetivo del mismo. 
Beneficios que se esperan alcanzar. 
Alternativas razonables a dicho procedimiento. 
Consecuencias previsibles de su realización. 
Consecuencias de la no realización del procedimiento. 
Riesgos frecuentes. 
Riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén asociados al procedimiento de acuerdo 
con el estado de la ciencia. 
Riesgos personalizados de acuerdo con la situación clínica del paciente.” 
in http://www.unav.es/cdb/leesgalconinf.html, acessado em 14/07/2010 
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informar. O artigo 10, “condições da informação e consentimento por escrito” dispõe que o 

facultativo deverá prestar a informação básica, que se relaciona aos riscos prováveis, em 

condições normais e segundo a experiência, o estado da arte ou de acordo com o tipo de 

intervenção.267 

 

  Manuel Alonso Olea Fernando Fanego Castilo, ao comentar o dispositivo da 

Lei Espanhola sub examine, assevera que o profissional deve informar sobre as 

consequências e riscos razoavelmente esperados, e nunca aqueles que – de acordo com a 

ciência – não são previsíveis. Conclui afirmando que se os riscos e as circunstâncias 

adversas têm um nível de incidência muito raro, deverão ser suportados pelo paciente, 

pois: “não influenciaram de forma significativa na decisão de um paciente razoável”268, 

conflitando com a interpretação antes exposta de que esses devem ser informados, caso 

sejam graves. 

 

  Em França, o entendimento jurisprudencial vem ganhando contornos no 

sentido do exacerbamento do dever de informação. André Gonçalo Dias Pereira cita 

decisão da Cour de Cassation de 7 de outubro de 1998 na qual se afirmou que o médico 

deve prestar as informações apropriadas de forma leal e clara, não estando dispensado pelo 

motivo de os riscos se realizarem apenas excepcionalmente. Uma decisão, dessa vez do 

Conseil d`État, de 5 de janeiro de 2000, ratificou que: “a circunstância de os riscos só se 

realizarem excepcionalmente, por si só, não dispensa os médicos de sua obrigação de 

informar”.269 

 

                                                
267 “Artículo 10. Condiciones de La información y consentimiento por escrito. 
1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica 
siguiente: 
[…] 
c) Los riesgos probables em condiciones normales, conforme a la experiência e al estado de la ciência o 
directamente relacionados com el tipo de intervención.” 
 
268 CASTILLO, Manuel Alonso Olea Fernando Fanego. Comentario a la ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Madrid: Civitas, 2003, p.52-53. 
 
269 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.410-411. 
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  O Código de Saúde Pública francês, em seu artigo L1111-2270, delimita que 

todos têm direito de serem informados a respeito de seu estado de saúde, estabelecendo 

verdadeiros parâmetros quanto à informação, definindo devam ser comunicados a utilidade 

da investigação, tratamento ou ação de prevenção proposta, sua urgência e as 

consequências possíveis caso seja adotado ou não o tratamento proposto. Quanto aos 

riscos, estatui o mesmo artigo que deverão ser objeto de informação aqueles frequentes ou 

graves, normalmente previsíveis. 

 

  No campo doutrinário, Philippe Le Tourneau aponta que o médico não está 

dispensado do seu dever de informação a respeito da gravidade dos riscos, apenas com 

base no fato de que a intervenção proposta seria necessária do ponto de vista técnico-

médico. Alude o mesmo autor que os limites à informação devem estar baseados em razões 

legítimas e no melhor interesse do paciente, que deve ser avaliado em função da natureza 

de sua patologia e sua evolução previsível, além da personalidade do doente.271 

 

  Na Inglaterra, a questão está sendo enfrentada em conformidade com o 

critério do standard profissional, pelo qual o médico deve informar ao seu paciente acerca 

dos riscos que qualquer facultativo razoável e prudente comunicaria, nas mesmas 

circunstâncias. A Câmara dos Lordes ponderou, nesse sentido, que o limite do dever de 

informação do profissional vincula-se a riscos remotos e excepcionais.272 

 

  Na Itália, Gianluca Montanari Vergallo adverte que havendo a imposição ao 

médico de que informe sempre e a todos os pacientes até mesmo os riscos de natureza 

remota, acabar-se-ia frustrando a exigência de personalização objetiva do conteúdo 

informacional, pois estaria vetada ao médico a possibilidade de adaptação à situação 

especifica de cada paciente (inclusive psicológica), e reforçar-se-ia a conduta do médico 

                                                
270 Tradução livre. No original: Códe de La Santé Publique artigo L1111-2: “Toute personne a le droit d'être 
informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou 
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques 
fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et 
sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, 
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être 
informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.” 
 
271 TOURNEAU, Philippe Le. Droit de la responsabilité ... cit., p.510. 
 
272 HIGHTON, Elena I. et WIERZBA, Sandra M. La relación … cit., p. 553. 
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que, ao invés de se preocupar em personalizar a informação em relação ao paciente em 

concreto, limitar-se-ia a transmitir as mesmas informações (idênticas) à todas as pessoas 

que fossem se submeter a um mesmo tratamento.273 

 

  O mesmo autor ainda destaca que não há nenhuma normativa geral, no 

ordenamento italiano, que estabeleça a obrigação do médico de informar o seu paciente a 

respeito de riscos remotos e acrescenta que até mesmo o Código de Ética italiano não 

possui regra específica neste sentido, contendo unicamente disciplina geral sobre o 

consentimento informado.274 

 

  Os Tribunais alemães entendem que deve constar da informação menção ao 

risco mais grave que o procedimento possa acarretar (mesmo que seja raro), o que não 

parece ser facilmente exequível, pois se assim fosse, o médico seria obrigado a prevenir o 

paciente sobre o risco de “hemorragia cerebral, que em casos isolados pode ter potencial 

risco de morte”275 ao prescrever uma simples aspirina (que é o medicamento mais 

receitado no mundo). 

 

  No direito Português, André Gonçalo Dias Pereira assinala que as 

discussões doutrinárias acerca do limite do dever de informar persistirão justamente em 

razão da subjetividade que a questão invariavelmente abarca e segue aduzindo que a 

“hiper-informação” poderá acarretar: (i) criação de uma situação de angústia dos pacientes 

em relação a riscos que, estatisticamente, quase nunca se concretizam e (ii) crescimento da 

medicina defensiva que pode tornar inviável o ofício e burocratizar o “dialogo terapêutico” 

– verdadeiro objetivo do consentimento informado.276 

 

  Menezes Cordeiro refere que os deveres de esclarecimento do médico têm 

seu limite “nos efeitos típicos das terapêuticas prescritas e não a todos os efeitos possíveis 

                                                
273 VERGALLO, Gianluca Montanari. Il rapporto medico-paziente. Milano: Giuffrè, 2008, p.124 
 
274 VERGALLO, Gianluca Montanari. Il rapporto ... cit., p.123. 
 
275 Bula da aspirina (ácido acetilsalicílico), seção de ‘reações adversas’. 
 
276 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p.412-413. 
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que estas possam acarretar” e acresce que o nível de informação deve variar em termos de 

profundidade, dependendo do nível de inteligência e conhecimento do paciente.277 

 

  No que respeita à jurisprudência norte-americana, cumpre destacar o caso 

Johnson versus Kokemoor, relatado por Galán Cortés e julgado no Tribunal Supremo de 

Wiscosin, no qual se adotou o critério do dever de informar os riscos típicos e as opções 

viáveis de tratamento.278 Em outro caso célebre e mais antigo antes já referido (Canterbury 

versus Spence), do ano de 1972, a decisão orientou-se pelo critério que o limite da 

informação deve ser mensurado de acordo com a necessidade de cada paciente, devendo 

ser informados todos os aspectos que podem influenciar a tomada de suas decisões.279 

 

  A doutrina argentina, capitaneada por Ricardo Luis Lorenzetti, leciona que o 

modelo objetivo relativo ao dever de informação é útil enquanto mensurável, sendo que os 

aspectos individuais – tais como temores, crenças – não podem ser computados como regra 

para a extensão do dever de informação. Ainda preleciona ele que em termos gerais o 

profissional deve informar os riscos mais comuns, segundo regras de estatística, 

acentuando que a exceção é atinente aos riscos residuais, que podem ser prevenidos 

mediante as informações necessárias.280 

 

  Em complemento, Alfredo J. Kraut assevera que o profissional deve adaptar 

a informação à capacidade do paciente e delimitar, a partir daí, o seu alcance e estabelecer 

os limites do dever de informar segundo as regras de sua própria experiência. De acordo 

com esse autor, ausentes critérios jurisprudenciais que determinem standards de condutas a 

serem observadas nos casos em concreto, cabe ao médico observar os fatores singulares e 

individuais das relações que serão formalizadas junto a seus pacientes.281 

 

                                                
277 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé ... cit., p.606. 
 
278 GALÁN CORTÉS, Julio Cesar. Responsabilidad médica … cit., p.205. 
 
279 USA Court of Appeals, DC-Circuit, 1972, 464,F 2d. 772, in LORENZETTI, Ricardo Luis. 
Responsabilidad … cit., p.205. 
 
280 LORENZETTI, Responsabilidad … cit. Tomo I, p.206 e 208. 
 
281 KRAUT, Alfredo J. Responsabilidad civil de los psiquiatras (en el contexto de la prática médica). Buenos 
Aires: La Rocca, 1998, p.306 e 312. 
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  Por seu turno, para Celia Weingarten, somente devem ser objeto de 

informação os riscos inerentes ao tratamento, de acordo com os conhecimentos científicos 

previsíveis – riscos típicos – e com certo grau de probabilidade de ocorrer segundo o curso 

normal e ordinário das coisas, exceção feita às consequências excepcionais e atípicas, nos 

termos do artigo 901 do Código Civil Argentino.282 

 

  Na República Oriental do Uruguai, o Decreto 258/992, que regula as regras 

de conduta médica, em seu artigo 37, Titulo II, “Derechos del Paciente”, estabelece o 

critério dos “riscos possíveis” da seguinte forma: “el paciente tiene derecho a recibir toda 

la información necesaria para autorizar com conocimiento de causa, cualquier tratamiento 

o procedimiento que le practiquen. En dicha información se deben mencionar los 

posibles riesgos y benefícios del procedimiento e tratamiento propuesto, salvo casos de 

emergência com riesgo inmediato”.283 (salientou-se) 

 

  No Brasil, a doutrina a respeito dos limites do dever de informar é tímida. O 

mestre Aguiar Dias, sempre a frente de seu tempo, sublinha que “quanto mais perigosa a 

intervenção, tanto mais necessária a advertência do profissional, que responderá na 

medida em que calar ou atenuar os riscos do procedimento operatório ou do 

tratamento”.284 Já Miguel Kfouri Neto observa que: “a informação deve estar relacionada 

com a complexidade da terapia e a cultura do paciente. Deve proporcionar ao enfermo 

condições de discernir aspectos técnicos do tratamento proposto”.285 Sergio Cavalieri 

Filho, ao tratar da extensão da informação, refere como informações necessárias a 

terapêutica ou cirurgia indicada para o caso, riscos e possíveis resultados.286 

 

  Carlos Emmanuel Jopper Ragazzo invoca a impossibilidade de que o 

médico informe ao paciente todos os tratamentos possíveis para uma determinada 

                                                
282 WEINGARTEN, Celia. Contrato y responsabilidad médica – El deber de información y el consentimiento 
informado (una visión crítica), in Problemática moderna – relación médico-paciente. Coord.: GHERSI, 
Carlos A.. 2ª edição, Mendoza: Jurídica Cuyo, 2000, p.52. 
 
283 CUMPLIDO, Manuel J. Consentimiento informado. Córdoba: Mediterránea, 2005, p.91. 
 
284 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade ... cit., p.286. 
 
285 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica ... cit. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.298. 
 
286 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa ... cit., p.368. 
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patologia ou todos os riscos possíveis de um determinado tratamento/procedimento. Nesse 

sentido, alude o autor que a exigência, no que toca ao limite do dever de informar, fica 

adstrita às “opções razoáveis” de tratamento da patologia diagnosticada. Quanto aos riscos, 

devem ser informados aqueles normais e previsíveis e, todo risco grave, mesmo 

excepcional, também deve ser comunicado.287 

 

  Já Cristoph Fabian, que aprofundou o tema do limite ao dever de informar, 

obtempera que o profissional deve mencionar a seu paciente sobre: “aqueles riscos da 

intervenção que não ficarem completamente fora da probabilidade”. Segue o autor 

argumentando que o paciente deve ter ciência dos riscos possíveis do tratamento, com 

exceção daqueles que raramente ocorrem. O paciente deve, ainda, ser comunicado a 

respeito dos efeitos colaterais do tratamento e dos riscos raros que podem se concretizar 

naquele específico tratamento.288 

 

   Nas palavras de Cláudia Lima Marques, os profissionais da saúde devem 

informar “clara e suficientemente os leigos-consumidores (hinreichende Aufklärung), 

pessoalmente (in einem persönlichen Gesprëch) sobre os riscos típicos (typische Gefahren) 

e aspectos principais (wesentliche Ünstande) do serviço médico naquele caso 

específico”.289 

 

  A jurisprudência pátria, da mesma forma, ainda não aprofundou a análise 

atinente aos limites do dever de informar. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, 

entendeu que em caso de cirurgia de vasectomia a informação relativa à possibilidade de 

que o próprio organismo recanalize os ductos deferentes (reversão natural da 

infecundidade) e o esclarecimento acerca da necessidade de serem adotados os devidos 

cuidados a esse respeito (realização periódica de espermogramas290) configuraram a 

                                                
287 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar ... cit. p.93-94. 
 
288 FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.136. 
 
289 MARQUES, Claudia Lima. A Responsabilidade dos médicos ... cit.,, p.11-48 
 
290 Ainda, ressalta-se que será necessário o uso constante de preservativo durante os primeiros meses após a 
realização da cirurgia para evitar eventual gravidez indesejada. 
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prestação correta do dever de informar, segundo os limites exigidos concretamente.291 

Nesse caso específico, parece que a linha de raciocínio utilizada pelo relator do acórdão foi 

justamente alinhar o risco provável, inerente e conhecido ao procedimento realizado (caso 

concreto). 

 

  De outro prisma, em caso posto à analise do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, verificou-se a falha no dever de informação do médico plantonista ao não 

informar o paciente sobre a lesão tendinosa que demandava a análise de um especialista. 

Consta no acórdão, de lavra do Desembargador Nilo Lacerda, que além dos procedimentos 

de sutura e limpeza o dever de informação, pelo profissional, deveria ter sido exercido da 

forma mais “clara e minuciosa possível, certificando-se o profissional de que o paciente 

compreendeu todas as orientações prestadas e detalhes do tratamento, porquanto 

qualquer falha pode acarretar consequências incomensuráveis”.292 

 

  O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, ao apreciar 

caso paradigmático, arrolou alguns limites para o cumprimento do dever de informação: 

riscos inerentes e consequências possíveis de determinado procedimento de forma a 

permitir que o paciente tenha acesso efetivo e eficiente à informação necessária e, assim, 

decida autonomamente.293 

                                                
291 STJ - REsp nº 1051674/RS, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 03/02/2009, 
disponível em: www.stj.gov.br, acesso em 27/12/2011. 
 
292

 “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - HOSPITAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - FALHA 
COM O DEVER DE INFORMAÇÃO. O estabelecimento hospitalar possui inegável legitimidade passiva 
para figurar no pólo passivo de ação de indenização por erro médico praticado em suas dependências - 
inteligência do artigo 14, caput, do CDC. O dever de informação do médico deve ser exercido da forma mais 
clara e minuciosa possível, certificando-se o profissional de que o paciente compreendeu todas as orientações 
prestadas e detalhes do tratamento, porquanto qualquer falha pode acarretar conseqüências incomensuráveis, 
bem como impor a responsabilidade do médico pelos danos causados.” (TJMG, Processo nº 0812548-
53.2008.8.13.0439, julgado em 17/11/2010, Relator Nilo Lacerda, disponível em: www.tjmg.jus.br, acesso 
em 27/12/2011). 
 
293

 “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE 
SAÚDE. CONDUTA DE MÉDICO CONVENIADO. AUSÊNCIA DE DEVIDA INFORMAÇÃO DOS 
RISCOS DE DETERMINADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
PROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Seja pelo sistema protetivo do CDC, seja pela natureza  do contrato de prestação de serviços médicos, ou 
seja pelas  normas estabelecidas pelo Código de Ética da categoria  profissional, deve o médico informar 
detalhadamente ao  paciente os riscos e conseqüências possíveis de determinado procedimento, de modo a 
permitir que este, avaliando  por seus próprios critérios os prós e contras, decida livremente entre submeter-se 
ou não ao procedimento sugerido,  excetuada apenas a hipótese de iminente perigo de vida.  
2. A falta de adequada informação, configurando a chamada “culpa contra a legalidade”, obriga a reparação 
pelos  danos causados por acidente, previsível pela literatura médica, ocorrido durante o procedimento, ainda 



 
 

157 

 

  Fato é que não há uma solução unívoca, no Direito Brasileiro, quanto aos 

limites do dever de informar na relação médico-paciente. A construção da extensão da 

informação será fruto, sem dúvida, de uma evolução doutrinária e jurisprudencial a 

respeito do assunto. 

 

  O limite do dever de informar será, vale ressalvar, diverso na medicina 

curativa e na medicina satisfativa. Explica-se: a extensão do dever de informar será 

ampliada (exaustiva mesmo) quando um paciente se submeter a um tratamento do qual não 

necessita. O exemplo clássico é a cirurgia estética embelezadora, na qual – ao menos em 

tese294 – não há necessidade de qualquer terapia. Nesses casos, acentua Jordi Ribot, que a 

informação deve abarcar todos os riscos previsíveis, mesmo aqueles excepcionais.295 

 

  Exatamente nesse diapasão, o jurista francês Philippe Le Tourneau refere 

decisões da Corte de Cassação no sentido de que a cirurgia estética embelezadora, por não 

ser nem urgente nem necessária, possui determinadas especificidades. Assim, a informação 

fornecida ao paciente deverá ser “simples, compreensível, leal e completa”; ademais, deve 

também “compreender os riscos e as sequelas raras”.296 

 

  Por fim, no que respeita ao valor da indenização em virtude de 

responsabilização civil pela ausência de informação (tomando-se como base os seus 

limites), parece razoável adotar o seguinte critério: quanto menor a probabilidade de 

materializar-se o risco típico de uma determinada intervenção, menor será o valor da 

indenização a ser arbitrada pela omissão. O fundamento, para tanto, reside no parágrafo 

único do artigo 944 do Código Civil vigente, segundo o qual o prejuízo será reparado na 

                                                                                                                                             
que não decorrente de erro ou falha do profissional [...]” (Apelação Cível nº 2007.001.51219, Primeira 
Câmara Cível, Relator Desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres, julgado em 29/01/2008, 
disponível em: www.tjrj.jus.br, acesso em 27/12/11). 
 
294 Existe, contudo, posição defendida em especial pelos cirurgiões plásticos, no sentido de que o individuo 
que não se encontra satisfeito com aspectos de sua aparência física pode estar em sofrimento psicológico e, 
consequentemente, ser considerado como doente, não do ponto de vista físico mas sim no aspecto de sua 
psiqué. 
 
295 RIBOT, Jordi. Consentimiento informado … cit, p.66. 
 
296 TOURNEAU, Philippe Le. Droit de la responsabilité ... cit., p.514. 
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proporção da gravidade da conduta (conduta essa que no objeto do presente tópico revela-

se como omissiva, no sentido de não prestar a informação devida).  

 

  Nesse contexto, assevera Miguel Kfouri Neto que ao fixar o valor da 

indenização deve o juiz atentar-se aos seguintes fatores: (i) existência de outras terapias 

menos perigosas ou lesivas; (ii) se outro paciente, nas mesmas condições, teria consentido 

após cientificar-se dos riscos envolvidos; (iii) se os riscos não informados eram comuns ou 

excepcionais.297 O limite do dever de informar, nessa perspectiva, será importante critério 

modulador no arbitramento da quantia a ser fixada a título de indenização por falta (vício) 

de informação. 

 

  Caso se adote o entendimento no sentido de que o médico deve ser obrigado 

a informar absolutamente todos os riscos graves, mesmo aqueles de natureza rara, ao 

paciente serão disponibilizados todos os subsídios para que possa ele – de maneira 

autodeterminada – fazer as escolhas dos riscos que deseja suportar, sem qualquer ranço de 

paternalismo. No entanto, tal escolha (como ocorre em absolutamente todas elas), não traz 

apenas vantagens. O paciente mais sensível ficará com um grande nível de angústia em 

função de riscos que dificilmente se concretizarão. O fato de ter que comunicar todos os 

riscos também trará um aumento do volume de litígios médicos, por quebra do dever de 

informação, e, por conseguinte, formação inválida do consentimento. 

 

   Ademais disso, esse fator poderá ainda desencadear o fenômeno da 

“medicina defensiva”, na qual os pacientes são vistos como potenciais inimigos, que, a 

qualquer momento poderão processá-los judicial ou administrativamente. Ademais os 

profissionais passam a requerer um volume, por vezes inútil, de exames complementares 

(que lhes servirão de prova no futuro, se necessário) e antes de proporem qualquer 

tratamento, avaliarão quais as chances de sucesso do tratamento escolhido, inibindo uma 

eventual atitude mais ousada em termos de escolha, por medo de virem a ser demandados 

judicialmente. Cabe relembrar que isso representa um custo extra para o sistema de saúde, 

que – visto sob o prisma do Health Economics (análise econômica do direito) – ao fim e ao 

cabo será suportado pelo próprio paciente. 

                                                
297 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil ... cit., p.49. 
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  Diante da importância e relevância das questões trazidas ao debate no 

presente item, vale traçar as diretrizes e os parâmetros objetivando não uma solução, mas 

conclusões aptas a permitir um melhor enfrentamento do tema: 

 

(a) Os limites relativos ao dever de informar serão inevitável e invariavelmente 

delimitados no caso concreto. Isso porque os sujeitos e as circunstâncias envolvidas 

alterarão, conforme cada caso, as nuances da extensão do dever de informar; 

 

(b) O nível social e cultural do paciente, por exemplo, será um critério 

definitivo, pois o dever de informação como um processo contempla elementos que 

encontram limites no próprio desenvolvimento de um determinado indivíduo (leia-

se: nível de informação em termos qualitativos); 

 

(c) Em um caso em que se discute se o profissional transmitiu as informações 

necessárias e relevantes à autodeterminação do paciente, poderão ser utilizados 

subsidiariamente parâmetros como “nível geral de conduta razoável” e “standard de 

cuidados médicos”; 

 

(d) Os limites – a extensão do dever de informação – estão essencialmente 

relacionados com a complexidade do tratamento e com a cultura do receptor da 

informação. Outro aspecto relevante é a viabilidade da prestação do dever de 

informação no atual panorama da saúde no Brasil. O dever de informação, nesses 

termos, não poderá ser um óbice ao exercício da profissão, incentivar a denominada 

“medicina defensiva” e tampouco consistir uma verdadeira “aula de medicina” (que 

será inútil, no mais das vezes, ao paciente); 

 

(e) A informação especializada segundo a condição e exigência de cada 

paciente não tem o condão de afastar os critérios objetivos antes analisados, tais 

como probabilidade, tipicidade e frequência, cuja observação será relevante tanto 

para estabelecer os limites da informação casuisticamente, quanto para a fixação 

dos valores de eventuais indenizações a serem determinadas pelos juízes; 
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(f) Alguns ordenamentos jurídicos já contemplam legislações que adotam 

critérios objetivos como probabilidade e frequência dos riscos envolvidos 

(Espanha, França, Uruguai) para o fim de delimitar o limite do dever de 

informação. A jurisprudência – que ainda é oscilante e está em evolução – de modo 

geral alinha a extensão e o limite da informação com critérios subjetivos e 

objetivos, conferindo especial atenção ao tratamento ou risco especificamente 

contemplado no caso em concreto; 

 

(g) Há casos específicos, como nas cirurgias estéticas embelezadoras (e em 

geral nas demais hipóteses relacionadas à medicina satisfativa), em que os limites 

do dever de informação serão ampliados e intensificados em virtude da natureza do 

procedimento, que não envolve uma situação precedente de risco à saúde. Nesses 

casos, a informação será a mais ampla possível, com a transmissão de todos os 

riscos previsíveis, inclusive os mais raros e excepcionais; 

 

(h) No Brasil, assim como no resto do mundo, não há uma solução que 

compreenda o limite do dever de informar; as definições serão consequências da 

construção doutrinária e jurisprudencial acerca do assunto. De qualquer forma, 

espera-se que as questões aqui tratadas alinhem os critérios objetivos com a 

condição de cada paciente (subjetivamente), de forma a permitir, na prática, a 

melhor e mais justa solução. 
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  CAPÍTULO V 

 

 

O CONSENTIMENTO 

 

 

“A necessidade de prestar esclarecimento e de obter um 

consentimento informado ganhou sentido na prática 

médica, como um aspecto da boa prática clínica; isto 

é: tratar bem não é apenas actuar segundo as regras 

técnicas da profissão mas também considerar o doente 

como um centro de decisão respeitável”.298 

 

 

  Consentir segundo o dicionário Houaiss Eletrônico299 é não pôr obstáculo, 

dar consentimento; permitir e também demonstrar concordância; aquiescer, aprovar, 

concordar e conforme André Lalande300 é “o ato de vontade pelo qual decidimos ou mesmo 

declaramos expressamente que não nos opomos a uma ação determinada cuja iniciativa é 

tomada por outrem.” Alcança o consentimento especial relevo na relação estabelecida 

entre médico e paciente, pois, como visto no capítulo anterior, além de todos os requisitos 

necessários para a validade da informação prestada pelo profissional, como, v.g., clareza e 

completude, é o consentimento conditio sine qua non para que qualquer prestação de 

cuidados de saúde possa ser levada a cabo301, sem que o facultativo seja, eventualmente, 

responsabilizado por negligência.  

 

                                                
298 OLIVEIRA, Guilherme de. O fim ... cit., p.113. 
 
299 Versão 3.0, junho de 2009. 
 
300 LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. 3ª edição, São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
301 Declaração de Lisboa sobre os direitos do paciente (adotada pela 34ª Assembléia Geral da Associação 
Médica Mundial em Lisboa, Portugal, setembro/outubro de 1981 e emendada pela 47ª Assembléia Geral da 
Associação Médica Mundial em Bali, Indonésia, setembro de1995), em seu artigo 3º (Direito a 
autodeterminação) define que: a) O paciente tem o direito a autodeterminação e tomar livremente suas 
decisões. O médico informará o paciente das conseqüências de suas decisões; b) Um paciente adulto 
mentalmente capaz tem o direito de dar ou retirar consentimento a qualquer procedimento diagnóstico ou 
terapêutico. O paciente tem o direito à informação necessária e tomar suas próprias decisões. O paciente deve 
entender qual o propósito de qualquer teste ou tratamento, quais as implicações dos resultados e quais seriam 
as implicações do pedido de suspensão do tratamento [...]”. 



 
 

162 

  A primeira discussão que importa travar é em relação ao uso do próprio 

vocábulo ‘consentimento’. O jurista argentino Alberto Bueres entende que o termo 

‘consentimento’ do paciente não é tecnicamente o mais adequado, pois que consentimento 

é vontade convergente ou coincidente, i.e., concurso de duas partes, do latim cum sentire, 

que seria sentir com o outro ou juntamente com o outro. Assim seria mais preciso aludir-se 

à vontade do paciente ou sua vontade jurídica.302  

 

  De fato, o consentimento do paciente dar-se-á de forma dupla: num primeiro 

momento será ele, o denominado ‘consentimento aceitação’, a expressão da concordância 

do paciente de que o contrato a ser entabulado com o profissional possa ser levado a cabo; 

em seguida, há o consentimento para o tratamento praticado, que, como informa André 

Gonçalo Dias Pereira, “representa o corolário do direito do paciente a fazer respeitar a sua 

integridade física e a dispor do seu corpo”.303 

 

  Importa analisar as características que tornam o consentimento emitido 

válido e autorizador para que o profissional possa levar adiante o tratamento ou 

procedimento proposto. Um dos requisitos de validade do consentimento é sua absoluta 

voluntariedade: o indivíduo que vai consentir não pode estar sob qualquer forma de 

induzimento ou coação e, importa repetir, seu pressuposto necessário de validade é a 

informação (devidamente prestada). Não demanda ele apenas a capacidade do agente e 

nem a ela se restringe.  

 

  Heloisa Helena Barboza assevera que “o consentimento é a expressão 

máxima do princípio da autonomia, constituindo um direito do paciente e um dever do 

médico”.304 E esse consentimento só poderá ser autêntico (aquele que se identifica com o 

sistema de valores do indivíduo) se for resultado de sua vontade, afinal é ato de vontade 

qualificada pela liberdade305 e esclarecimento (a pessoa compreende sua efetiva situação e 

                                                
302 BUERES, Alberto J. Responsabilidad civil de los médicos. 3ª edição, Buenos Aires: Hammurabi, 2006, 
p.159, nota 2. 
 
303 O consentimento ... cit., p.138. 
 
304 BARBOZA, Heloisa Helena. A autonomia da vontade e a relação médico-paciente no Brasil. Lex 
Medicinae – Revista portuguesa de direito da saúde. nº 2. Coimbra, 2004, p.10. 
 
305 Em igual sentido: BARROSO, Luis Roberto. Legitimidade da recusa ... cit.: “Para que seja considerado 
genuíno, o consentimento precisará também ser livre, fruto de uma escolha do titular, sem interferências 
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as consequências de sua decisão), assim, não se trata de mero direito à recusa ou aceitação 

de tratamento, fundamental que seja qualificado306 como livre, esclarecido renovável e 

revogável.307 

 

  Deve-se acrescer que o paciente pode ter sido informado, mas tal não é 

suficiente para seu efetivo esclarecimento, é apenas a metade do caminho a ser percorrido. 

Tem ele necessariamente que compreender o sentido das informações fornecidas pelo 

profissional, e para tanto devem ser elas adaptadas às circunstâncias sócio-culturais e 

psicológicas do indivíduo. Destarte, melhor do que serem as informações transmitidas 

utilizando o médico de linguagem técnica é serem elas adaptadas às condições pessoais de 

cada paciente, realizando-se sua necessária modulação. 

 

  Assim, importa serem as informações inteligíveis, leais e respeitosas para 

com o paciente e “fornecidas dentro de padrões acessíveis ao nível intelectual e cultural 

do paciente, pois quando indevidas e mal organizadas resultam em baixo potencial 

informativo, em verdadeira desinformação”.308 

 

  Como já referido no capítulo anterior não apenas a informação insuficiente 

pode ter um reflexo negativo para o correto consentimento do paciente, mas também seu 

excesso pode ser igualmente nocivo para o paciente, gerando dificuldade adicional para 

que ele possa bem exercitar seu exercício de liberdade e autonomia, escolhendo com base 

em substrato adequado quantitativa e qualitativamente. 

 

                                                                                                                                             
indevidas. Isso significa que ele não deve ter sido produto de influências externas indevidas, como induções, 
pressões ou ameaças”. 
 
306 Neste sentido: Convenção para a proteção dos direitos do homem e da dignidade do ser humano face às 
aplicações da biologia e da medicina: Convenção sobre os direitos do homem e a biomedicina. Conselho da 
Europa, Oviedo. 1 de dezembro de 1999:  
Artigo 5º: “Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efetuada após ter sido prestado pela 
pessoa em causa o seu consentimento livre e esclarecido. Esta pessoa deve receber previamente a informação 
adequada quanto ao objetivo e à natureza da intervenção, bem como às suas consequências e riscos. A pessoa 
em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu consentimento.”. 
 
307 FORTES, Paulo Antonio Carvalho et MUÑOZ, Daniel Romero. O princípio da autonomia ... cit., p.64. 
 
308 FORTES, Paulo Antonio Carvalho et MUÑOZ, Daniel Romero. O princípio da autonomia .... cit. p.65. 
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  A questão é importante e é objeto de análise não só do ponto de vista do 

Direito, como também da Ética, tanto que o atual código deontológico dos médicos309 em 

diversas passagens evidencia como a temática da autonomia e do consentimento fazem 

parte do núcleo de preocupações daqueles profissionais, tal como demonstram os itens a 

seguir analisados. 

 

  Abrindo a norma, já em seus “considerando”, um deles assevera “a busca de 

melhor relacionamento com o paciente e a garantia de maior autonomia à sua vontade”. No 

capítulo destinado aos princípios fundamentais, aquele de número VI afirma que o 

profissional jamais utilizará seus conhecimentos para permitir ou acobertar tentativa de 

violação da dignidade e integridade do ser humano. Evidentemente ao mencionar a 

integridade do ser humano, não está se referindo exclusivamente àquela de natureza física, 

mas também a sua integridade psíquica e emocional, que restaria violada caso ocorresse 

ato médico sem o necessário consentimento. 

 

  O princípio de número XXI estatui que o médico aceitará “as escolhas de 

seus pacientes” em relação a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos por ele indicados, 

apenas ressalvando que tais escolhas devem ser adequadas ao caso e que tenham 

reconhecimento científico. 

 

  No capítulo reservado aos direitos humanos daquele mesmo diploma, 

encontra-se a norma fulcral relativa ao consentimento – o artigo 22 – que veda ao médico 

“deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal, após esclarecê-lo 

sobre o procedimento a ser realizado”, demonstrado, assim, ser impossível para o médico 

obrigar paciente a submeter-se a qualquer tratamento que seja. A exceção contida na 

mesma regra é destinada aos casos em que haja “risco iminente de morte”, nos quais o 

consentimento perde sua posição de destaque frente à enorme urgência do caso 

apresentado e à absoluta impossibilidade do paciente manifestar sua vontade em razão, por 

exemplo, de estado de inconsciência.  

 

                                                
309 Resolução CFM nº 1.931, de 17/09/2009. 
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  Ainda o artigo 24 da mesma resolução proíbe que o médico deixe de 

“garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu 

bem-estar” ou então exercer autoridade para limitar tal direito, o que está em clara 

consonância com os princípios da dignidade e da liberdade do paciente, 

constitucionalmente asseguradas. 

 

  Importante retomar o conteúdo da parte final do artigo 22 e pontuar que a 

exceção não se aplica, quando – em casos de doença incurável e terminal – haja clara 

manifestação do doente no sentido de não se submeter ao tratamento, em prestígio à sua 

decisão soberana a respeito do próprio corpo, devendo a equipe de saúde, então, passar a 

fazer uso de tratamentos paliativos, também contemplados na mesma norma310. Também 

analisar-se-á mais adiante a possibilidade de manifestação de vontade através de 

declaração antecipada de vontade, útil em momento em que o paciente não mais possa 

conscientemente manifestar seu consentimento ou negativa relativamente a tratamento 

proposto. 

 

  De toda sorte, o código de ética médica deve ser interpretado de maneira 

sistemática, não deixando que qualquer artigo seja analisado isoladamente, fazendo com 

que se perca a teleologia global da norma, que é a condução da atividade médica, sob o 

signo da ética e do respeito à dignidade da pessoa. 

 

  Destarte, como visto, o consentimento não se restringe à capacidade jurídica 

do paciente, mas é ela necessariamente parte integrante daquele, daí ser necessária sua 

análise, ainda que breve. 

 

                                                
310 Princípio XXII – “Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os 
cuidados paliativos apropriados.”  
E também o Artigo 41: “Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. 
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados 
paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando 
sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante 
legal.”. 
 



 
 

166 

5.1 Capacidade para consentir 

 

  A capacidade é atribuída pelo ordenamento jurídico aos sujeitos como forma 

de realização dos valores emanados dos direitos de personalidade, que são inerentes a todo 

e qualquer indivíduo. Se o consentimento, em seu significado jurídico, reporta a um ato de 

vontade livre, a sua formalização válida deve observar os requisitos legais que o precedem. 

 

   A capacidade de direito, atribuída a todas as pessoas físicas, nos termos do 

artigo 1º do vigente Código Civil, está vinculada à aptidão para ser sujeito de relação 

jurídica (titular de direitos e deveres).311 Segundo Roberto de Ruggiero: “a única condição 

das pessoas físicas para serem sujeitos de direito é, no direito moderno, ser homem”.312  

 

  Por sua vez, a capacidade de fato cinge-se à ideia de exercício dos direitos 

incorporados ao patrimônio jurídico dos sujeitos, que no direito Português é denominada 

“capacidade para o exercício de direitos” – cuja efetivação se dá autônoma e pessoalmente, 

sem a necessidade de um representante legal.313  

 

  Já segundo Francisco Amaral a personalidade por ele também chamada de 

subjetividade guarda relação com a possibilidade de alguém ser titular de relações 

jurídicas, sendo pressuposto de seus direitos e deveres. Para o jurista carioca, 

personalidade é valor e a capacidade a projeção desse mesmo valor.314 Ainda leciona que 

“capacidade, de capax, (que contém), liga-se à idéia de quantidade e, portanto, à 

possibilidade de medida e de graduação. Pode-se ser mais ou menos capaz, mas não se 

pode ser mais ou menos pessoa.” E conclui o jurista ser a capacidade atributo da 

personalidade (que é valor ético, imanente à pessoa). 

 

                                                
311 AMARAL, Francisco. Direito Civil ... cit., p.263. 
 
312 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil – Volume I – Introdução e parte geral, Direito das 
pessoas. Tradução da 6ª edição Italiana. São Paulo: Saraiva, 1957, p.372. 
 
313 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil. 4ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 
2005, p.221. 
 
314 AMARAL, Francisco. Direito civil ... cit, p.254. 
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   A manifestação de vontade traduzida pelo consentimento informado está 

inserida no âmbito da capacidade de fato, especificamente na capacidade para atos 

jurídicos. Trata-se de um negócio jurídico, pois há manifestação de vontade de forma a 

instrumentalizar a autonomia privada.  

 

  O sujeito do consentimento deve ser capaz do ponto de vista civil e ter 

condições adequadas de discernimento para poder expressar validamente sua vontade. 

Importa, porém, como há pouco referido, ir além da questão que envolve a capacidade, 

verificando-se a aptidão do indivíduo para manifestação de vontade. Assim, 

exemplificativamente, alguém sob efeito de substâncias entorpecentes ou drogas (mesmo 

as lícitas, que alterem temporariamente a capacidade de compreensão e expressão da 

pessoa) ou que esteja, ainda que momentaneamente sem consciência, não terá as condições 

necessárias para expressar sua vontade e por via de conseqüência, seu consentimento. 

Destarte a avaliação da capacidade decisória de um paciente por seu médico (visando a 

apreciação de sua efetiva autonomia para expressar sua vontade) é questão complexa do 

ponto de vista ético e jurídico.315 

 

  Outras características importantes para o perfeito enquadramento do 

consentimento como inequívoco por parte de quem o emite são a pessoalidade, a 

atualidade e o fato de dever ser ele expresso. Nos casos em que o indivíduo é capaz, o 

consentimento não deve ser expresso através de representação, o que seria uma atenuação 

do princípio bioético da autonomia e do valor juridicamente protegido da liberdade (tanto 

na Constituição Federal, quanto no Código Civil), vez que o paciente maior, capaz e com 

suas capacidades de discernimento preservadas deve, pessoal e soberanamente, concordar e 

escolher submeter-se livremente a determinado tratamento ou procedimento.  

 

  Muitas vezes, por uma questão de natureza cultural (em especial nos países 

de cultura latina), os membros da família tendem a “participar” do processo de 

consentimento do paciente: até mesmo do ponto de vista histórico, houve lei que referia 

dever a informação ser prestada ao paciente e seus familiares316, ainda hoje, como visto no 

                                                
315 FORTES, Paulo Antonio Carvalho et MUÑOZ, Daniel Romero. O princípio da autonomia., p.59. 
 
316 Lei 14/1986 – “Ley general de sanidad”, de 29/04/1986. Artigo 10.5: “A que se le dé em términos 
comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, 
sobre su processo, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.” (salientou-se). 
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capítulo III supra, o código deontológico dos profissionais de enfermagem faz essa 

recomendação. Entende-se, contudo, que cabe ao médico transmitir pessoalmente as 

informações necessárias ao seu paciente, prestigiando assim sua autonomia, reafirmando 

sua titularidade ao direito de receber informação e cumprindo com o dever anexo de sigilo, 

que lhe é imposto jurídica (Constituição Federal, artigo 5º, XIV;Código Penal brasileiro, 

artigo 154; Código de Processo Penal, artigo 207; Código Civil, artigo 229 e Código de 

Processo Civil, artigo 406, II) e eticamente.317  

 

  Com o progressivo envelhecimento da população mundial, e a alteração dos 

grupos etários que compõem as populações, é necessário refletir sobre os – cada vez mais 

numerosos – pacientes idosos. O bom senso aliado à boa análise técnica deverá nortear a 

conduta do médico quando se tratar de paciente idoso, que deverá ser sempre o alvo 

primário da informação, respeitados os limites de sua capacidade cognitiva. A informação 

aos seus familiares poderá ser – eventualmente – realizada de forma complementar, 

preferencialmente com a autorização do paciente. Por exemplo, caso o idoso compareça a 

uma consulta acompanhado de familiar, o médico poderá interpretar tal ato como 

consentimento tácito para que a informação seja prestada em presença do parente. 

 

  Quanto ao caráter da atualidade, é ele importante, especialmente quando se 

analisa o dever de informação como verdadeiro processo que se estende ao longo do 

tempo, e que pode levar o consentimento expresso num momento anterior, a não mais 

representar a atual vontade do indivíduo, em função dos desdobramentos ocorridos seja a 

nível externo, seja em termos de processo cognitivo interno do declarante. Desta forma, 

aquele procedimento que lhe havia sido proposto e aceito há seis meses pode já não 

parecer tão conveniente, em razão dos efeitos colaterais suportados. 

 

                                                                                                                                             
 
317 Código de Ética Médica – Resolução CFM 1931/2009: princípio fundamental 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.” e artigo 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.”. 
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  As poucas circunstâncias em que a representação é aceitável serão 

discutidas a seguir, sendo elas o caso dos menores de idade, o das pessoas com transtornos 

mentais e aquela das pessoas inconscientes. Caso a diminuição da autonomia se dê de 

maneira transitória e a decisão a ser tomada não for urgente, o recomendável é aguardar até 

que o paciente recupere sua autodeterminação.318 Entretanto há casos em que essa 

incapacidade, mesmo que transitória, estende-se por período mais largo de tempo, 

chegando até mesmo a ser permanente, como se verá a seguir. O que, contudo, não 

transfere para o profissional o poder de decidir pelo paciente, devendo ocorrer a necessária 

e devida informação ao seu representante.319  

 

  O jurista português Carlos Alberto da Mota Pinto aponta para a capacidade 

de exercício de direitos definindo-a como “aptidão para agir [que] supõe uma capacidade 

natural de querer e entender” e que, portanto, não devem estar providas de capacidade de 

exercício “as pessoas que, por falta de experiência mediana, por anomalia mental ou 

defeito de caráter, não possam determinar com normal esclarecimento ou liberdade 

interior os seus interesses”.320 

 

5.1.1 Os adultos incapazes 

 

  A incapacidade psíquica pode levar o indivíduo a sofrer um processo de 

interdição, restringindo, como já referido, sua possibilidade de prática autônoma de alguns 

ou todos os atos da vida civil (Código Civil, artigo 3º, II). As alterações mentais nos 

indivíduos podem lhes dificultar a compreensão da informação que lhes é transmitida, 

como é o caso dos oligofrênicos321, ou também lhes obstaculizar a correta interpretação da 

informação recebida, tal como na circunstância das pessoas que sofram de paranóias e 

transtornos delirantes322, caso dos portadores, v.g., de esquizofrenia.  

                                                
318 BARBOZA, Heloisa Helena. A autonomia da vontade... cit, p.11. 
 
319 Idem ibidem, p.11 
 
320 MOTA PINTO, Carlos Alberto. Teoria geral ... cit., p.195-196 
 
321 Dicionário Houaiss Eletrônico, v. 3.0, 2009: “Rubrica: psiquiatria. Oligofrenia - deficiência do 
desenvolvimento mental, congênita ou adquirida em idade precoce, que abrange toda a personalidade, 
comprometendo sobretudo o comportamento intelectual; oligopsiquia.”. 
 
322 CID 10 (classificação internacional de doenças): F20-F29 Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 
transtornos delirantes. 
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  Cabe ressaltar que a avaliação de tal situação deve ser técnica e 

rigorosamente casuística, tomando-se o cuidado de não generalizar condutas, criando 

capitis deminutio sem ter por base as informações de cada caso concreto.323 De todo modo, 

deve-se se observar a capacidade de compreensão do paciente, ainda que limitada, visando 

a obtenção de seu consentimento para o tratamento. 324 Excetuam-se os casos em que a não 

realização do proposto tratamento coloca a vida do paciente em risco, pois nessas hipóteses 

será recomendável – caso possível – recorrer  a seu curador.  

 

  Tratando-se do tema das incapacidades, a especialidade médica que ganha 

maior corpo e relevância é a psiquiatria: nessa especialidade – sobretudo nos casos de 

pessoas portadoras de deficiência325 – o emprego de fármacos psicotrópicos326 de maneira 

                                                                                                                                             
 
323 Livro de recursos da OMS sobre saúde mental, direitos humanos e legislação. OMS 2005, p.52/53. 
http://www.who.int/mental_health/policy/Livroderecursosrevisao_FINAL.pdf (com acesso em 30/11/2011) 
“A maioria das pessoas com transtornos mentais retém a capacidade para fazer escolhas informadas e tomar 
decisões com relação a questões importantes que afetam suas vidas. Entretanto, nos que possuem transtornos 
mentais graves, essa capacidade pode estar prejudicada. Nessas circunstâncias, a legislação precisa estipular 
condições adequadas que permitam administrar os negócios das pessoas com transtornos mentais em seus 
melhores interesses. 
Dois conceitos fundamentais às decisões sobre se uma pessoa pode ou não tomar decisões concernentes a 
várias questões são os de “competência” e “capacidade”. Esses conceitos afetam as decisões de tratamento 
em casos civis e criminais, e o exercício dos 52 direitos civis por pessoas com transtornos mentais. Dessa 
forma, pode ser necessário que a legislação defina capacidade e competência, estipule os critérios para 
determiná-las, estabeleça o procedimento para avaliar capacidade e competência e identifique as medidas que 
precisam ser tomadas quando se constatar uma falta de competência e/ou capacidade.”. 
 
324 Convenção para a proteção dos direitos do homem e da dignidade do ser humano face às aplicações da 
biologia e da medicina, Conselho da Europa, Oviedo, 1999, Artigo 7º, Proteção das pessoas que sofram de 
perturbação mental: “Sem prejuízo das condições de proteção previstas na lei, incluindo os procedimentos de 
vigilância e de controle, bem como as vias de recurso, toda a pessoa que sofra de perturbação mental grave 
não poderá ser submetida, sem o seu consentimento, a uma intervenção que tenha por objetivo o tratamento 
dessa mesma perturbação, salvo se a ausência de tal tratamento puser seriamente em risco a sua saúde”. 
 
325 Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulgou a Convenção internacional sobre os direitos 
das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
Artigo 25: Saúde “Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de usufruir o 
padrão mais elevado possível de saúde, sem discriminação baseada na deficiência. os Estados Partes deverão 
tomar todas as medidas apropriadas para assegurar o acesso de pessoas com deficiência a serviços de saúde 
sensíveis às questões de gênero, incluindo a reabilitação relacionada à saúde. Em especial, os Estados Partes 
deverão: 
[...] 
b) Exigir dos profissionais de saúde o atendimento com a mesma qualidade para pessoas com deficiência que 
para outras pessoas, incluindo, com base no livre e informado consentimento, entre outros, a 
conscientização sobre direitos humanos, dignidade, autonomia e necessidades das pessoas com 
deficiência, através de capacitação e promulgação de padrões éticos para serviços de saúde públicos e 
privados.” (salientou-se). 
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inadequada é a segunda maior causa de litígios nos Estados Unidos (a primeira é relativa a 

suicídios).  

 

  Se o tratamento não tiver relação com a moléstia mental que acomete o 

indivíduo, sua recusa a submeter-se deverá ser respeitada, desde que fique comprovada 

capacidade suficiente para a prática dos atos da vida civil, dentre eles, expressar 

consentimento. Este deverá ser suplementarmente obtido de seu representante legal (o 

mesmo se aplica para tratamentos de desintoxicação e reabilitação por uso de drogas 

psicoativas lícitas ou ilícitas e tratamentos por eletroconvulsoterapia)327, exceto nos casos 

de ausência absoluta de capacidade para consentir ou situações de urgência, quando apenas 

o consentimento do representante será suficiente. 

 

  A capacidade de fato dependerá da inteligência de cada indivíduo, sua 

habilidade de entendimento e vontade própria da pessoa natural328, e estas características 

variam de pessoa para pessoa, não estando tais requisitos presentes em todas elas. Além 

disso, tais requisitos nem sempre se apresentam na mesma intensidade, razão pela qual a 

lei limita ou impede329 o exercício autônomo dos atos da vida civil por parte de alguns 

indivíduos, utilizando-se de critérios como idade e doença mental (ou doença que afete sua 

esfera mental). 

 

5.1.2 Os menores 

 

  Outro grupo de pessoas que devem ter seus interesses tutelados de maneira 

diferenciada é o composto pelas crianças e adolescentes de até 18 anos – os menores de 

                                                                                                                                             
326 Organização Mundial da Saúde - OMS, 1981: “drogas psicotrópicas são aquelas que agem no Sistema 
Nervoso Central (SNC) produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, possuindo grande 
propriedade reforçadora sendo, portanto, passíveis de auto-administração”. (uso não sancionado pela 
Medicina). 
 
327 GALÁN CORTÉS, Julio César. Responsabilidad médica … cit., p.95-96. 
 
328 AMARAL, Francisco. Direito civil ... cit., p.264. 
 
329 Ibidem, p.266 “Quanto à idade, o direito estabelece dois momentos da existência humana como essenciais 
para a capacidade de exercício: aos 16 e aos 18 anos. Até os 16, considera-se que o ser humano não tem o 
necessário discernimento para a prática de atos jurídicos, pelo que não os pode validamente praticar. A 
incapacidade é absoluta e tais atos serão nulos. Dos 16 aos 18 anos, porem, o direito já lhe reconhece certa 
maturidade e, consequentemente, determina capacidade para o exercício da vida civil, desde que assistido”. 
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idade. Seja em relação aos absolutamente incapazes de até 16 anos, ou os relativamente 

incapazes de 16 a 18 anos, tanto a Constituição Federal, em seu artigo 227330, quanto o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tratam esse grupo possuidor de características 

especiais (por serem seres humanos em desenvolvimento) também de maneira particular, 

através do mecanismo de proteção do melhor interesse da população infanto-juvenil, a 

chamada doutrina da proteção integral (ECA, artigo 1º 331), doutrina essa que encontra sua 

origem na Convenção Internacional dos Direitos da Criança.332  

 

  Como referido supra, a atual Constituição brasileira, assim como o ECA 

marcam uma mudança de paradigma no tratamento das crianças e adolescentes, que 

deixam de ser meros objetos de direito, à mercê da vontade de seus pais ou – em 

determinados casos – do juiz, para determinar quais as melhores opções para eles, que 

passam então a ter uma participação mais ativa na proteção de seus interesses e direitos, 

com especial importância para o presente estudo, de sua saúde. Destarte, as crianças e 

jovens passam a ser considerados sujeitos ativos do seu próprio destino e devem ser 

ouvidos333 (sempre que possível, e enquanto titulares de peculiar condição de pessoa em 

                                                
330 Art. 227. “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
 
331 Artigo 1º “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”. 
 
332 Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança é Tratado que visa à proteção de crianças e 
adolescentes de todo o mundo, aprovada na Resolução 44/25 da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 
de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil e incorporada ao ordenamento através do Decreto nº 99710 e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
333 ECA, em seu artigo 28 regula a guarda da criança ou do adolescente: “A colocação em família substituta 
far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei. 
§ 1º “Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 
interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da 
medida, e terá sua opinião devidamente considerada. 
 § 2o  Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em 
audiência.” 
Em igual sentido, demonstrando o alinhamento das duas normas. Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança, artigo 12: 
“1- Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito 
de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se em 
consideração essas opiniões, em função da idade e da maturidade da criança.  
2- Com tal propósito, proporcionar-se-á à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo 
processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um 
representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais de legislação nacional”. 
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desenvolvimento), a respeito dos assuntos que possam vir a afetá-los, visando a proteção 

de seu melhor interesse.334 

 

  Desse modo, se a criança ou adolescente deve ser ouvido(a), ter sua opinião 

bem como suas preferências levadas em conta, relativamente às questões de guarda, 

entende-se que, por analogia, também – e de maneira igualmente importante para seu bom 

desenvolvimento psicofísico – deve ser ouvido(a) nas questões relativas à sua saúde e, 

consequentemente, também em relação ao seu consentimento, seguindo uma tendência de 

“afirmação de maior autonomia e maior respeito pela opinião do menor”.335  

 

  Como exemplos do aqui antes afirmado, pode-se mencionar o Código de 

ética e deontologia médica espanhol, que em seu artigo 10.6, estatui que “a opinião do 

menor será levada em consideração, como um fator que será mais determinante em função 

de sua idade e grau de amadurecimento”336, e também a lei argentina de direitos dos 

                                                
334 Idem, artigo 3º:  
“1- Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar 
social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o 
melhor interesse da criança.  
2- Os Estados Partes comprometem-se a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários ao 
seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas 
responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e 
administrativas adequadas.  
3- Os Estados Partes certificar-se-ão de que as instituições, os serviços e os estabelecimentos encarregados do 
cuidado ou da proteção das crianças cumpram os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, 
especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu 
pessoal e à existência de supervisão adequada.” (salientou-se). 
 
335 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento...cit. p.291. 
 
336 Tradução livre. No original: Código de Etica y Deontología Médica Español (10/09/1999), Artículo 10: 
“1. Los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su enfermedad y el médico debe esforzarse en 
dársela con delicadeza y de manera que pueda comprenderla. Respetará la decisión del paciente de no ser 
informado y comunicará entonces los extremos oportunos al familiar o allegado que haya designado para tal 
fin. 
2. Un elemento esencial de la información debida al paciente es darle a conocer la identidad del médico que 
en cada momento le está atendiendo. 
3. El trabajo en equipo no impedirá que el paciente conozca cual es el médico responsable de la atención que 
se le presta y que será su interlocutor principal ante el equipo asistencial. 
4. Cuando las medidas propuestas supongan para el paciente un riesgo significativo el médico le 
proporcionará información suficiente y ponderada a fin de obtener, preferentemente por escrito, el 
consentimiento específico imprescindible para practicarlas. 
5. Si el enfermo no estuviese en condiciones de dar su consentimiento por ser menor de edad, estar 
incapacitado o por la urgencia de la situación, y resultase imposible obtenerlo de su familia o representante 
legal, e médico deberá prestar los cuidados que le dicte su conciencia profesional. 
6. La opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más 
determinante en función de su edad y su grado de madurez.” (destacou-se). 
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pacientes que determina que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir 

en los términos de la Ley nº 26.061 [Ley de proteccion integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes337] a los fines de la toma de decisión sobre terapias o 

procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud”.338  

 

  Dada sua crescente importância e rápida evolução, várias são as normas 

legais que cuidam da presente questão: ainda na Espanha, o próprio Código civil refere que 

os menores que tenham condições de maturidade, e que, portanto possam avaliar 

corretamente as conseqüências de suas opções, devem ser eles mesmos autorizados a 

decidir, abrindo-se, nesse caso, uma exceção ao poder familiar de seus pais.339  

 

                                                
337 Lei 26.601 Ley de proteccion integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Artículo 3° - 
INTERES SUPERIOR. “A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y 
adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. 
Debiéndose respetar: 
a) Su condición de sujeto de derecho; 
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; 
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; 
d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; 
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien 
común; 
f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen 
transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. 
Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, 
filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia 
vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. 
Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros 
derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.” (salientou-se). 
 
338 Artigo 2º, e) […] Os meninos, meninas e adolescentes têm direito a intervir, nos termos da lei 26.061 
visando a tomada de decisões sobre tratamentos ou prodcedimentos médicos ou biológicos que envolvam sua 
vida e sua saúde”. Tradução livre. No original: “Ley 26.529 – Derechos del Paciente en su Relación con los 
Profesionales e Instituciones de la Salud, 19/11/2009. articulo 2º - Derechos del paciente. “Constituyen 
derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del 
seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes: 
[…] 
e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o 
procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar 
posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
intervenir en los términos de la Ley nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o 
procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud;” (destacou-se). 
 
339 Artículo 162: 
“Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no 
emancipados.  
Se exceptúan:  
1. Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las Leyes y con sus 
condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo.”. 
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  A França possui um amplo Código de Saúde Pública que também regula a 

questão ora em estudo, em seus artigos 1111-2340 e 1111-5. Existe, neste último, 

determinação de que a autorização dos pais de menores pode ser dispensada, quando a 

intervenção seja necessária para salvaguardar sua saúde, e caso a ela seja feita oposição por 

parte do menor, visando manter o sigilo de seus dados de saúde. Contudo o médico tem por 

dever tentar convencer o menor a autorizá-lo a consultar quem sobre ele detenha o poder 

parental. Mas fica garantida, de qualquer modo, a possibilidade de veto por parte do menor 

em clara homenagem do legislador à sua autonomia341, pois caso continue ele a não 

autorizar a consulta a, v.g., seus pais, o médico poderá realizar os procedimentos 

necessários, fazendo-se o menor acompanhar por pessoa maior de sua escolha.  

 

  Já no artigo 1111-2 fica estabelecida a garantia de que tanto menores quanto 

adultos sob tutela têm direito a receber eles próprios informações relativas à sua saúde, 

lhes sendo garantida a participação na tomada de decisão, respeitados seus níveis de 

                                                
340  Artigo 1111-2 
Os interessados [menores e adultos sob tutela] têm o direito de receber eles mesmos as informações e de 
participar na tomada de decisões que lhes dizem respeito, de uma forma adaptada ao seu nível de 
maturidade quando se tratar de menores ou então à sua capacidade de discernimento, em relação 
a adultos sob tutela. 
Tradução livre. No original: Article 1111-2: 
“[...] Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision 
les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés 
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.”. 
 
341 Artigo 1111-5: 
“Derrogado o artigo 371-2 do Código Civil, o médico pode deixar de obter o consentimento do 
titular do poder parental sobre decisões médicas a serem tomadas, quando a intervenção  ou o tratamento é 
necessário para salvaguardar a saúde de um menor, se esse opuser-se expressamente a consultar o titular da 
autoridade parental, a fim de manter o sigilo sobre seu estado de saúde. No entanto, o médico 
deve inicialmente procurar obter o consentimento do menor para a realização de tal consulta. Se o 
menor continuar a se recusar, o médico poderá realizar o tratamento ou intervenção. Neste caso, o menor será 
acompanhado por um adulto de sua escolha. Quando for o caso de menor de idade, cujos laços familiares 
são rompidos, beneficiar-se-á ele pessoalmente do reembolso das prestações pecuniárias do seguro de doença 
e de maternidade e cobertura suplementar estabelecida pela Lei nº 99-641 de 27 de julho de 1999, que 
institui a cobertura de saúde universal, sendo que para tanto, apenas o seu consentimento será necessário. 
Tradução livre. No original: “Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser 
d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre 
lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas 
où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de 
garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le 
consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin 
peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une 
personne majeure de son choix. 
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du 
remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture 
complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture 
maladie universelle, son seul consentement est requis.”. 
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compreensão e discernimento. Esse texto legal que demonstra haver uma preocupação da 

mens legislatoris em tutelar interesses de uma maneira mais personalizada, mais próxima 

das reais possibilidades e desenvolvimento de cada indivíduo, e não usando um critério 

estático, que separa grupos de pessoas com base unicamente em suas datas de nascimento. 

À essa evolução legal, rende-se homenagens. 

 

  André Gonçalo Dias Pereira pontua que o Código Civil dos Países Baixos 

trata essa matéria de forma original, propondo que a aquisição de capacidade se dê em 

cascata, sendo os menores de 12 anos considerados incapazes, aqueles entre 12 e 15 sendo 

presumidos capazes, exceto prova em contrário, exigindo-se mesmo para os menores 

capazes o duplo consentimento (dos pais e do menor), tendo o menor o direito (autônomo) 

de recusar submeter-se a tratamento. Caso a recusa parta dos pais em dissonância com a 

vontade do menor, realiza-se a intervenção visando evitar-lhe danos graves, e da mesma 

forma nos casos em que ele(a) insista na intervenção.342 

 

  Em Portugal é o Código Penal que regula a matéria relativa ao 

consentimento ligado ao objeto do presente estudo. Trata-se do artigo 38º343 inserto no 

Capítulo III, que cuida das “Causas que excluem a ilicitude e a culpa”, e que estabelece 

que o consentimento exclui a ilicitude do fato, nos casos em que o interesse jurídico for 

disponível para quem preste o consentimento, desde que não ofenda os bons costumes. 

Relativamente à forma de consentimento a lei portuguesa não indica rol (“pode ser 

expresso por qualquer meio”), esse meio, contudo, deve ser hábil para revelar uma vontade 

“séria, livre e esclarecida” do sujeito, podendo ser livremente revogado até a execução do 

fato (in casu, tratamento/procedimento). 

 

  Também as normas de natureza deontológica cuidam dessa mesma questão. 

Cumpre, assim, analisar as determinações do Código de ética médica brasileiro no tocante 
                                                

342 PEREIRA, André Gonçalo Dias, O consentimento...cit., p.297. 
 
343 Código Penal Português, artigo 38º, por redação da lei 59/2007. in verbis: 
“1 - Além dos casos especialmente previstos na lei, o consentimento exclui a ilicitude do facto quando se 
referir a interesses jurídicos livremente disponíveis e o facto não ofender os bons costumes. 
2 - O consentimento pode ser expresso por qualquer meio que traduza uma vontade séria, livre e esclarecida 
do titular do interesse juridicamente protegido, e pode ser livremente revogado até à execução do facto. 
3 - O consentimento só é eficaz se for prestado por quem tiver mais de 16 anos e possuir o discernimento 
necessário para avaliar o seu sentido e alcance no momento em que o presta. 
4 - Se o consentimento não for conhecido do agente, este é punível com a pena aplicável à tentativa”. 
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a essa matéria: no capítulo relativo ao sigilo, determina ser proibido ao profissional revelar 

informações obtidas de seus pacientes menores de idade desde que tenham eles capacidade 

de discernimento, ou quando a não revelação aos genitores/responsáveis possa causar dano 

à saúde do próprio paciente.344 

 

  Em outro capítulo, relativo à pesquisa biomédica, há artigo que determina 

ser vedado ao médico realizá-la se não obtiver consentimento do paciente ou seu 

representante, e ressalva que “no caso do sujeito de pesquisa ser menor de idade, além do 

consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e 

esclarecido na medida de sua compreensão”.345 Combinando-se os dois artigos antes 

mencionados, pode-se ter uma boa visão do ‘espírito da norma’, e da percepção de seu 

legislador sobre a criança e o adolescente, que confirma e reforça, assim, sua autonomia – 

ainda que relativa – no que se refere aos atos concernentes à sua saúde. 

 

  Já o código deontológico português é muito mais explícito e enfático: 

determina que “a opinião dos menores deve ser tomada em consideração, de acordo com a 

sua maturidade, mas o médico não fica desobrigado de pedir o consentimento aos 

representantes legais daqueles”.346 Analisando ainda os países da Europa continental, a 

regra deontológica francesa determina que “se o ponto de vista do interessado pode ser 

obtido, o médico deverá levá-lo em conta em toda medida possível”.347 

                                                
344 Artigo 74: “Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação 
possa acarretar dano ao paciente”. 
 
345 Artigo 101: “Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e 
esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a 
natureza e as consequências da pesquisa. 
Parágrafo único - No caso do sujeito de pesquisa ser menor de idade, além do consentimento de seu 
representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão”. 
 
346 Código deontológico, de 28/09/2008, artigo 46º (Doentes incapazes de dar o consentimento) 
“1. No caso de menores ou de doentes com alterações cognitivas que os torne incapazes, temporária ou 
definitivamente, de dar o seu consentimento, este deve ser solicitado ao seu representante legal, se possível. 
2. Se houver uma directiva escrita pelo doente exprimindo a sua vontade, o médico deve tê-la em conta 
quando aplicável à situação em causa. 
3. A opinião dos menores deve ser tomada em consideração, de acordo com a sua maturidade, mas o médico 
não fica desobrigado de pedir o consentimento aos representantes legais daqueles”. 
 
347 Tradução livre. No original:  
Code de déontologie médicale, (30/janeiro/2010) 
Article 42 (article R.4127-42 du code de la santé publique) 
“Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses 
parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.  
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  O Código de ética médica italiano não destoa de seus congêneres europeus, 

seu artigo 38 estatui que relativamente aos pacientes menores e de acordo com sua idade e 

seu nível de maturidade e compreensão, o profissional tem a obrigação de fornecer 

informações adequadas e levar em conta sua vontade.348 Ademais aponta como idade 

mínima para o consentimento autônomo 16 anos (38º, 3) além de  discernimento suficiente 

para avaliar o sentido e alcance do consentimento prestado. 

 

  A situação não é tratada de modo diverso no Reino Unido, em que a norma 

do “Good medical practice” impõe ao médico que “ao se comunicar com uma criança ou 

jovem, você [médico] deve tratá-los com respeito e ouvir suas opiniões”.349 Evidentemente 

que ouvir opiniões não implica ação meramente mecânica, mas sim levá-las em conta, 

respeitando-as, caso contrário a regra seria de todo vã e, recorda-se, não há palavras inúteis 

na lei. 

 

  A autora norte-americana Becky Cox White em seu estudo “Competence to 

consent”350 aponta que pessoas menores de idade não são considerados adultos e, 

consequentemente, não possuem os direitos destes, como, v.g., a autoridade para tomar 

decisões. Contudo, afirma que a questão da competência não deve ser decidida “por 

                                                                                                                                             
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner  les  soins nécessaires.  
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du 
possible.” (salientou-se). 
 
348 Tradução livre. No original: Codice de deontologia medica, articolo 38:  
“Autonomia del cittadino e direttive anticipate -  
Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla 
volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e 
autonomia della stessa. 
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, 
ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. 
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso 
all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. 
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte 
di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.” (salientou-se). 
 
349 Tradução livre. No original : Good medical practice (13/novembro/2006), 
“27. When communicating with a child or young person you must:  
a. treat them with respect and listen to their views 
b. answer their questions to the best of your ability 
c. provide information in a way they can understand”. 
 
350 WHITE, Becky Cox. Competence to consent. Washington D.C.: Georgetown University Press, 1994, 
p.187. 
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decreto” nos casos que envolvem o cenário da saúde. Uma vez que a justificativa moral do 

consentimento informado deve levar em conta o respeito à autonomia e a busca das 

‘melhores consequências possíveis para o paciente’, a autora sustenta que há boas razões 

morais para estender a competência para decidir às crianças e jovens com capacidade de 

compreensão significativa, o que também seria fundamental para a solução dos casos em 

que há discordância entre menores e seus pais ou tutores, quanto à autorização para 

tratamento. 

 

  Feita essa análise, percebe-se que do ponto de vista das normatizações 

éticas, há certa uniformidade quanto ao fato de a opinião dos menores dever ser levada em 

conta, quando tiverem eles de ser submetidos a qualquer tratamento, sendo essa também a 

via de opção das leis específicas de proteção aos direitos dos pacientes (Espanha, França, 

Argentina) discutidas no corpo deste estudo. 

 

  Retornando-se à legislação brasileira e mais especificamente ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o artigo 28, em seu parágrafo 2º, estabelece que “tratando-se de 

maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento [relativo à guarda, 

tutela ou adoção], colhido em audiência”. Entende-se que a mesma lógica condutora deva 

ser aplicada em relação às escolhas relativas a atos médicos, respeitado o nível de 

desenvolvimento psicológico e capacidade de compreensão de cada adolescente, daí, 

insistir-se na necessidade de realização de modulação do paciente (paciente em concreto, e 

não “paciente médio”: afinal um(a) adolescente urbano(a), exposto à enorme gama de 

informação, em especial à Internet, terá um nível de compreensão e maturidade 

provavelmente diferente de outro(a) de mesma idade biológica, que resida numa localidade 

isolada, sem o mesmo tipo de acesso à informação). 

 

  Acredita-se que os relativamente incapazes que podem, independentemente 

de assistência de seus pais ou tutores, praticar atos tais como casar (CC, art. 1517), fazer 

testamento (CC, art. 1860), ser empresários (CC, art. 5º, § único, V) e ser eleitores, com 

muito mais razão, deverão poder decidir questões relativas ao seu próprio corpo e saúde. E 

mais, seguindo pari passu a rota traçada pelo ECA, deveriam suas opiniões ser levadas em 

conta, tanto quanto possível, após análise de sua maturidade realizada pelo médico. Assim, 

exemplificativamente, se uma adolescente de 16 anos já possuir vida sexual ativa e não 
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quiser que seus genitores sejam informados a esse respeito, entende-se que ela deve ser 

considerada competente para decidir a respeito dos métodos contraceptivos dos quais 

queira fazer uso, após ser devidamente informada pelo médico sobre consequências, riscos 

e alternativas. 

 

  Destarte, nota-se uma tendência em alguns corpos normativos mais recentes 

de reforçar a autonomia dos menores, desde que presentes condições de maturidade e 

compreensão a respeito do teor de suas escolhas, abrindo exceções ao poder familiar 

naquilo que tange seus direitos de personalidade, numa clara opção pelo nível de 

maturidade apresentado pelo(a) jovem, e pela proteção de seus melhores interesses, em 

detrimento de – como já afirmado – mero critério estático de idade (afinal maioridade não 

implica necessariamente em maturidade), caminho que entende-se deveria ser também 

traçado pelo legislador e tribunais brasileiros. 

 

5.2  A autonomia para a escolha do tratamento e o direito de recusá-lo 

 

  Como antes já repisado, a informação bem prestada é pressuposto 

necessário para o consentimento do paciente para submeter-se a qualquer tratamento ou 

procedimento médico. A pessoa não poderá ser submetida compulsoriamente a ato médico, 

contra sua livre vontade. 

 

  De fato, o exercício da autonomia do paciente deve ser determinante para 

que sua decisão não seja eivada de vício: para tanto a informação deverá ser prestada na 

forma discutida no capítulo anterior, possibilitando ao paciente uma decisão – de fato – 

livre e esclarecida. Ocorre que há fatores que compõem essa equação e que devem ser 

levados em conta. O primeiro deles é o cabedal de valores individuais do médico, que 

podem ter influência no conteúdo das informações que prestará ao paciente, seja pela 

questão moral, seja pela questão da religião, o que pode implicar uma certa alteração 

qualitativa da informação transmitida. Outro elemento do qual não se pode descurar é a 

capacidade de compreensão de informações por parte do paciente, o que demanda por parte 

do profissional a já referida modulação. 

 



 
 

181 

  Assim cabe o questionamento a respeito da autonomia decisória do paciente: 

é ela também individualizada? Ou seja, a decisão tomada por A e por ele considerada 

autônoma pode não ser entendida como autônoma por B, se é ele indivíduo com maiores 

condições de, por exemplo, obter uma segunda opinião médica? Ou então realizar uma 

pesquisa quer seja na Internet, quer seja numa biblioteca, ou mesmo ainda se for ele mais 

temeroso em relação aos riscos envolvidos? 

 

  A própria expressão utilizada na língua inglesa “informed consent”, ou 

mesmo o vocábulo ‘consentimento’, remete muito mais para uma expectativa de que o 

paciente escolherá (aceitará) submeter-se ao tratamento proposto do que à expectativa de 

que irá recusá-lo. Contudo, o consentimento, de fato, envolve ambas as faces de uma 

mesma moeda, consentir é manifestar vontade livremente, de forma esclarecida pela 

informação, tanto em uma aceitação de tratamento, quanto em sua recusa. 

 

  A recusa a submeter-se a tratamento tem o efeito de obstar a efetivação dos 

cuidados de saúde já empreendidos ou ainda por ocorrer. Caso o procedimento já esteja 

sendo realizado, o dissenso do paciente acarretará na destruição do consentimento 

previamente outorgado, que o autorizava.351 

 

  A dissensão do paciente quando manifesta em momento ainda anterior à 

prática de ato de saúde em seu favor (e mesmo ao longo de tratamento já iniciado), levará o 

profissional a aprofundar o nível de informação a ser dado ao paciente, pois crê-se que pelo 

próprio perfil geral de personalidade daqueles profissionais, eles tenderão a não aceitar 

uma recusa do paciente com facilidade. Em geral, esses profissionais tendem a crer que 

devem cuidar e tratar de seus pacientes de forma proativa, e que o dissenso pode ter em sua 

origem uma perturbação de natureza física ou psicológica do paciente, como uma 

depressão, um estado de ansiedade ou de dor intensa provocados pela situação em que se 

encontra, o que pode ser real em determinadas ocasiões. 

                                                
351 Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da 
Biologia e da Medicina. Consentimento, artigo 5º: 
“Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efetuada após ter sido prestado pela pessoa em causa 
o seu consentimento livre e esclarecido. 
Esta pessoa deve receber previamente a informação adequada quanto ao objetivo e à natureza da intervenção, 
bem como às suas consequências e riscos. 
A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu consentimento. (destacou-
se). 
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  Contudo, como o consentimento é processo dinâmico, o paciente pode 

mudar sua opinião, conforme a evolução dos fatos. Assim, na busca da salvaguarda da 

dignidade da pessoa humana e do bem-estar do paciente, seu dissenso pode ser manifesto 

após ter sido iniciado o tratamento, e isso a qualquer momento, como clara manifestação 

da liberdade e da autonomia do paciente. A recusa do paciente pode ter um efeito 

meramente suspensivo352, vale dizer, mera interrupção do tratamento, ou de outra sorte, ser 

definitiva, no sentido de não mais prosseguir com o tratamento instituído. 

 

  A recusa do tratamento é fruto da autonomia, expressão da liberdade que 

cada paciente tem de decidir a respeito de sua saúde e de seu próprio corpo. Se ao paciente 

é conferido o direito de ter acesso a toda gama de informações aptas a permitir a sua 

decisão autônoma ou, de outro prisma, optar por não saber (no sentido de não ter acesso às 

informações que correspondem ao seu direito), cabe também a ele recusar determinado 

tratamento do qual não quer se beneficiar, por razões que são em realidade pessoais e 

subjetivas.  

 

  O médico, diante de tal situação, poderá apurar a razão pela qual o paciente 

recusa-se a receber determinado tratamento, podendo mesmo iniciar um processo de 

informação mais amplo, profundo e sensível, com vistas a identificar se não há, na vontade 

(eventualmente viciada) de seu paciente, fatores e influências externas.353 A conduta do 

profissional deve, contudo, apenas buscar a efetiva vontade de seu paciente, posto que a 

liberdade de escolha desse último deve, segundo os valores e princípios amplamente 

abordados no presente trabalho, prevalecer. 

 

  A solução, sem quaisquer dúvidas, é prestigiar a vontade do paciente, como 

resultado de uma manifestação livre e voluntária que diz respeito a um projeto de vida 

próprio, singular; afinal: o paciente é o protagonista de seu próprio tratamento médico, 

visto que as conseqüências de tratar-se ou não serão sentidas em seu próprio corpo. 

 

                                                
352 VAZ RODRIGUES, João. O consentimento informado ... cit., p.363. 
 
353 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar ... cit., p.111. 
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   A exceção à argumentação até aqui desenvolvida está relacionada a 

moléstias que podem ameaçar a coletividade ou a saúde pública. Nesses casos, como antes 

já referido, a obrigatoriedade do tratamento se sobrepõe com base no princípio de 

solidariedade, que – pelo bem comum – deve prevalecer sobre a autonomia.354 

 

  Importante ressaltar que para a própria segurança do profissional a recusa 

deve ser dada ao médico preferencialmente sob a forma escrita, visando uma garantia de 

que ele não abandonou o paciente durante a execução do tratamento, inclusive a título de 

futura prova judicial, caso venha a ser necessária tal comprovação. Na inocorrência de 

manifestação por escrito da parte do paciente, essas informações devem ser 

cuidadosamente anotadas seja na ficha clínica, seja no seu prontuário, dada a situação 

delicada em que se encontrará o médico na ocorrência de dissentimento. Caso a recusa seja 

anterior ao início do tratamento, bastará anotação em ficha clínica (caso o atendimento se 

dê em consultório), ou no prontuário do paciente, para os casos em que o atendimento seja 

realizado em hospital. 

 

  A recusa em se submeter ao tratamento trará um ônus para o paciente, 

similar àquele da recusa em receber informações. Ao optar por não se submeter aos 

cuidados de saúde, e algum risco ligado à sua recusa em se tratar vier se concretizar, não 

poderá o médico ser responsabilizado, vez que o paciente teve uma atitude proativa e 

escolheu (i) não se submeter ou (ii) interromper tratamento, quebrando o necessário liame 

de causalidade, que levaria à responsabilização do profissional. Dessa forma o risco 

concretizado deverá ser integralmente suportado por ele. 

 

5.2.1 As declarações antecipadas de vontade 

 

  Há por parte de parcela significativa das pessoas uma crescente preocupação 

com um eventual momento em que apesar de estarem vivos, possam não ter condições de 

tomar decisões de maneira autônoma e consciente, ou seja, um futuro no qual possam – 

eventualmente – estar desprovidos da capacidade de exercício de direitos. Há, entretanto, 

possibilidade de manifestação prévia de vontade seja no sentido de querer submeter-se a 

todos os tratamentos ou no dissenso quanto à utilização de procedimentos, v.g., para a 

                                                
354 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde ... cit., p.321. 
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manutenção da vida biológica através de aparelhos. O desejo da pessoa poderá ser expresso 

através de “declaração antecipada de vontade”, chamada por muitos de testamento vital. 

Tal declaração de vontade aparece em sistemas jurídicos ao redor do mundo, recebendo 

nomes diversos. Apenas para citar alguns, na Itália “testamento di vita”, na França 

“testament biologique”, na Alemanha “antizipierte einwillung” e nos países do sistema da 

Common Law, “living will” ou “advance directives”. 

 

  O termo “living will” foi primeiro proposto por um advogado do Estado 

americano de Illinois, Luis Kutner355, que entendia que através de testamento o indivíduo 

tem capacidade de controlar questões patrimoniais após sua morte (quando – por óbvio – 

não mais pode manifestar pessoalmente sua vontade). Houve ele por bem estender a 

utilização do termo testamento para um momento em que a pessoa ainda se encontra viva, 

mas sem a capacidade de manifestação autônoma e pessoal da vontade, daí o surgimento 

da analogia do “testamento em vida”. 

 

  Essa manifestação de vontade por parte do indivíduo deve estar 

caracterizada pelos seguintes traços distintivos (i) seu autor deve apresentar plena 

capacidade de exercício de direitos civis; (ii) deve também ter suas capacidades mentais 

preservadas; (iii) deve ser essa vontade livre e esclarecida. 

 

  No que tange ao objeto de manifestação dessa mesma vontade, pode a 

pessoa determinar (i) se deseja receber (num momento futuro, quando esteja incapaz de 

manifestar indubitavelmente a sua vontade) determinados cuidados de saúde e (ii) 

determinar que caso não possa manifestar sua vontade pessoalmente, sejam atribuídos 

poderes a uma outra pessoa, para que – em seu lugar (e segundo sua vontade manifesta em 

momento anterior) – tome decisões a respeito de quais tratamentos deverão ou não ser 

utilizados em favor do outorgante, num verdadeiro exercício de autonomia e liberdade.  

 

  Para que tenha sua eficácia maximizada a declaração antecipada de vontade 

deve ser elaborada após séria reflexão, e se necessário, após ter esclarecido dúvidas com 

profissional da área da saúde e estando seguro(a) de qual conteúdo quer ver ali retratado de 

sorte a refletir fielmente seus desejos. Não há nenhuma determinação legal quanto à forma 
                                                

355 KUTNER, Luis. The living will: a proposal. Indiana Law Journal. 1969; volume 44, p.539-554. 
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de instrumentalização da declaração (nesse sentido diametralmente oposto à realização de 

testamento, que tem sua forma determinada em lei, nos artigos 1862 e seguintes do Código 

Civil). Contudo, justamente por tratar-se de tema ainda não pacificado em nosso país e que 

gera bastante insegurança quando de seu cumprimento, – em especial pelos médicos que 

prestam atendimento ao declarante seja por questões de natureza moral, religiosa, ou 

mesmo por receio de incorrer em crime de omissão de socorro356 – devem ser tomadas 

certas precauções pelo declarante. 

 

  Mesmo não sendo obrigatória, recomenda-se seja adotada a escritura pública 

como instrumento da declaração antecipada de vontade, justamente em função da fé 

pública de que goza o Notário. Fé pública essa que é atribuída pela própria Constituição ao 

Notário e ao Registrador, que atuam, dessa forma, como representantes do Estado na sua 

atividade profissional. Essa circunstância confere uma segurança maior aos que vão fazer 

cumprir os desejos contidos na declaração, já que a possibilidade de o documento ser uma 

falsificação, com objetivos quiçá escusos, fica reduzida a praticamente zero. Ademais, essa 

segurança é também almejada pelo próprio declarante, que ao ter o cuidado de documentar 

suas determinações para uma eventual necessidade futura, quer ver suas vontades 

cumpridas rigorosamente. 

 

5.3 O consentimento livre e esclarecido 

 

  De acordo com as discussões desenvolvidas no corpo do presente trabalho, 

percebe-se que o consentimento não é ato instantâneo, é, de fato, processo dinâmico que 

resulta da inter-relação entre médico e paciente, ou entre todos os agentes envolvidos nessa 

relação além dos dois (que também pode incluir enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e 

outros profissionais da saúde).357 

 

                                                
356 Código Penal, “Artigo 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 
criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente 
perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e 
triplicada, se resulta a morte.” (salientamos). 
 
357 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento ... cit. p.129. 
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  O consentimento – requisito de legitimidade da atuação do profissional que 

é – demanda, como já visto, informação suficiente para os cuidados propostos, vez que se 

trata de relação que nasce desequilibrada pelo conhecimento técnico detido pelo 

profissional, do qual o paciente não compartilha. A informação bem prestada (em 

quantidade e qualidade) desempenhará papel de fiel da balança, diminuindo o natural 

desequilíbrio informativo naturalmente presente nesta relação, e propiciando ao paciente 

emitir sua concordância com a proposta de tratamento realizada de forma válida. É também 

imprescindível a capacidade para consentir por parte do paciente, conforme visto no início 

do presente capítulo. Em resumo, o consentimento emitido sem a correta informação será 

nulo, por ter sido prestado eivado de erro. 

 

  Alberto J. Bueres ensina, como antes referido, que a vontade do paciente 

desempenha um papel complexo no ato médico, visto que é parte constitutiva do 

consentimento visando a celebração do contrato e também é ato que legitima o agir do 

médico, daí poder afirmar-se que é dever do profissional obter a vontade de seu 

paciente.358 

 

  Vale ainda mencionar, conforme aponta Adriana Espíndola Corrêa, que o 

consentimento “não está vinculado ao exercício efetivo da medicina, o que significa que 

ele é necessário ainda que não haja uma intervenção concreta na integridade corporal do 

paciente”359, pois tanto o princípio norteador da atividade do médico (atuar com boa-fé 

objetiva), quanto o respeito à dignidade da pessoa, obrigam o profissional a obter o 

consentimento de seu paciente, antes mesmo de iniciar qualquer atividade de cuidados em 

prol da vida e saúde do paciente. 

 

 

 

                                                
358 BUERES, Alberto J. Responsabilidad ... cit. 3ª edição. Buenos Aires: Hammurabi, 2006, p.124, nota 97. 
Tradução livre. No original: “En rigor, la voluntad del paciente desempeña un  rol complejo en ele acto 
médico, a saber: 1) Es parte constitutiva del consentimiento al celebrasrse el contraxto – si es que el acto 
médico tiene naturaleza contractual -; y 2) Es un elemento que legitima el actuar del facultativo, de donde 
cabe afirmar que constituye un deber de éste el obtener esa voluntad del asistido. Este deber está 
contemplado de forma expresa en el art. 32 de la Constituición italiana”. 
 
359 CORRÊA, Adriana Espíndola. Consentimento livre e esclarecido – o corpo objeto de relações jurídicas. 
São José: Conceito, 2010, p.181. 
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5.3.1 Consentimento expresso e consentimento tácito 

 

  O consentimento envolve um verdadeiro processo decisório do paciente, 

muito mais que um mero concordar em submeter-se a determinado tratamento proposto360. 

E para que essa decisão seja considerada válida, deve conter dois aspectos distintos: a 

compreensão e a voluntariedade.361 

 

  O consentimento entendido como processo e não como ato de 

aperfeiçoamento instantâneo oferece várias vantagens, a primeira delas de que o paciente 

participa ativamente da tomada de decisão, com conhecimento de causa.362 Receber as 

informações de maneira paulatina, ao longo do tempo, conforme novos desdobramentos 

ocorram, v.g., a chegada de resultado de exame complementar de imagem, a análise 

empreendida por profissional de outra área etc., facilita a sua assimilação e compreensão, 

por não ter que digerir todo o manancial de informações de uma única vez.  

 

  Além disso, ao participar ativamente do processo decisório o paciente 

encara a decisão não como tendo sido imposta pelo profissional, mas como sendo também 

sua. Há, assim, um processo de introjeção, e a partir dele o nível de adesão ao tratamento 

será muito mais significativo, vez que o paciente não deve cumprir com algo que lhe foi 

forçado, mas sim com um tratamento a que ele livremente escolheu aderir.  

 

                                                
360 Importante referir que o artigo 111 do Código Civil estabelece que o silêncio importa em anuência 
expressa quando as circunstancias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade 
expressa. O Professor Nestor Duarte, ao comentar o dispositivo sub examine invoca a lição de Serpa Lopes, 
que concluiu que, para que o silencio opere juridicamente, é necessário: “a) a manifestação da vontade 
mediante um comportamento negativo; b) que as circunstancias sejam concludentes; c) que a parte tenha o 
dever ou obrigação, bem como a possibilidade de falar; d) a convicção da outra parte de haver no 
comportamento negativo uma direção inequívoca e incompatível com a expressão de vontade oposta.” 
(DUARTE, Nestor in Código civil comentado, coord.: PELUSO, Cezar. 5ª edição, São Paulo: Manole, 2011, 
p.102). 
Já Paulo Lobo sublinha que a manifestação pelo silêncio apenas é vinculativa caso a circunstâncias ou os 
usos permitam concluir que a ausência da vontade exteriorizada tenha efeito de concordância, denominado 
essa hipótese como “silêncio eloquente”. Adverte o autor, por fim, que o silêncio não há de ser confundido 
com a manifestação tácita, porquanto esta deriva de um fazer, enquanto aquele representa um não fazer ou 
um não dizer. (LOBO, Paulo. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p.252) 
 
361 HIGHTON, Elena I. et WIERZBA, Sandra M.  La relación ... cit., p.45. 
 
362 HIGHTON, Elena I. et WIERZBA, Sandra M. La relación ... cit., p.57. 
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  Como vantagem adicional, pode-se mencionar que os pacientes que 

participam ativamente de um processo de consentimento, com bastante envolvimento, mais 

dificilmente proporão ações judiciais contra os profissionais, visto que a escolha, após 

processo informativo correto, será sua, e com isso passa o paciente a ter maior consciência 

dos riscos aos quais se submeterá. 

 

  Vale ponderar, que procedimentos de menor complexidade como a 

indicação de um remédio para uma afecção de natureza mais simples ou o requerimento de 

exame laboratorial de rotina não demandarão a concordância expressa do paciente, menos 

ainda sob a forma escrita. O fato de o paciente começar a fazer uso da medicação prescrita 

ou a realização do exame indicarão que, tacitamente, o paciente declarou sua vontade, 

dando seu consentimento para o tratamento que lhe fora proposto. 

 

5.3.2 Casos em que se exige consentimento expresso 

 

  Há algumas normas brasileiras que fazem referência explícita à necessidade 

de consentimento expresso para que possam ser praticados atos que interfiram na esfera da 

saúde e da vida do indivíduo. A primeira delas é a Resolução 196 de 1996, do Conselho 

Nacional de saúde (ligado ao Ministério da Saúde) e que regulamenta as pesquisas 

realizadas com seres humanos. Logo após o seu preâmbulo consta uma série de definições 

visando aclarar o significado de termos específicos utilizados pela já referida norma. 

Encontra-se naquela seção a definição para o termo ‘consentimento livre e esclarecido’, in 

verbis: “anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios 

(simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após explicação 

completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previsto, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada 

em um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa”.  

 

  Note-se que a resolução faz menção a que o consentimento do sujeito de 

pesquisa deve ser manifesto através de termo de consentimento, sendo ele conditio sine 

qua non para a realização de qualquer pesquisa dessa natureza. Dada a especial 

vulnerabilidade desses sujeitos, por serem portadores de doenças (muitas delas graves) 

para as quais se busca novas drogas, ou ainda, por serem pessoas altruístas, que se arriscam 
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para poder propiciar uma evolução nos atuais tratamentos de várias moléstias, é requerido 

lhes seja dado nível máximo de informação – informação exaustiva – para só então poder 

obter seu consentimento que, além de expresso, deve ser outorgado, como já referido, 

como requisito formal, por escrito.363 Também há determinação em igual sentido no 

Código de Ética Médica, que estatui ser vedado ao médico realizar pesquisa que envolva 

seres humanos, sem antes obter do potencial sujeito seu consentimento livre e 

esclarecido.364 

 

  Também a Lei dos Transplantes exige consentimento expresso, mesmo que 

para a realização de auto-transplante, como é o caso de tecido muscular ou de pele, o 

                                                
363  Resolução 196/1996 (CNS/MS)  
“III - Aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos 
III.3 A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo seres humanos deverá observar as seguintes 
exigências: 
[...]  
g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou seu representante legal;” 
IV - Consentimento livre e esclarecido 
 O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre e 
esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua 
anuência à participação na pesquisa. 
IV.1 - Exige-se que o esclarecimento dos sujeitos se faça em linguagem acessível e que inclua 
necessariamente os seguintes aspectos: 
a) a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa;  
b) os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados;  
c) os métodos alternativos existentes; 
d) a forma de acompanhamento e assistência, assim como seus responsáveis;  
e) a garantia de esclarecimento, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a metodologia, informando a 
possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo;  
f) a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 
sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado;  
g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na 
pesquisa;  
h) as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na pesquisa; e  
i) as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
 
IV.2 - O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes requisitos:  
a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma das exigências 
acima; 
b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação;  
c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou 
por seus representantes legais; e  
d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante legal e uma 
arquivada pelo pesquisador.” (salientou-se). 
 
364 Art. 101: “Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e 
esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a 
natureza e as consequências da pesquisa. 
Parágrafo único. No caso do sujeito de pesquisa ser menor de idade, além do consentimento de seu 
representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão.”. 
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consentimento deve ficar registrado no prontuário do próprio paciente. No que diz respeito 

aos transplantes heterólogos, em que doador e receptor são pessoas diversas, o transplante 

só poderá ser realizado com consentimento expresso do receptor.365 

 

  Outro caso que também requer consentimento expresso do indivíduo é o do 

teste da sorologia para o vírus da AIDS (Anti-HIV), consentimento que deve ser concedido 

na forma escrita, para que possa ser realizado por laboratórios de análises clínicas.366 A 

idéia por trás desta exigência de consentimento expresso é a de proteger os portadores do 

HIV de eventuais discriminações que possam vir a sofrer em função da doença, que ainda é 

– mais de trinta anos após sua descoberta – fonte de preconceito contra seus portadores.367 

 

5.3.3 Tempo do consentimento 

 

  O jurista argentino Alberto J. Bueres afirma que com frequência o contrato 

médico é de trato sucessivo, especialmente se seu objeto é a realização de diagnóstico ou 

                                                
365 Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997 
“Artigo 9o : É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do 
próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consangüíneos até o 
quarto grau, inclusive, na forma do § 4o deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização 
judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. 
[...] 
§ 8º O auto-transplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu 
prontuário médico ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. 
 
[...] 
Artigo 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, assim inscrito 
em lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento. 
§ 1o Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou 
comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado por 
um de seus pais ou responsáveis legais.”. 
 
366 Resolução CFM nº 1.665/2003, artigo 3º:  
“É responsabilidade do diretor técnico das instituições intermediadoras dos serviços de saúde de qualquer 
natureza, inclusive seguradoras, a autorização de internação, a manutenção do custeio do tratamento e a 
autorização para exames complementares dos pacientes associados ou segurados portadores do vírus da 
SIDA (AIDS).”. 
 
367 LIMA, Mônica M., Co-infecção HIV/tuberculose: necessidade de uma vigilância mais efetiva. Revista. 
Saúde Pública, 31(3): 217-20, 1997: “A solicitação de anti-HIV para os tuberculosos não é normatizada em 
nosso País e o exame é realizado de acordo com o critério do médico e somente com a autorização do 
paciente. [...] Entretanto, a necessidade de uma autorização prévia do paciente para a realização do anti-HIV 
coloca este teste numa posição discriminatória em relação a tantos outros exames realizados na prática 
médica diária que não necessitam de autorização para serem feitos. Criou-se um antagonismo entre o 
interesse da saúde pública em monitorar a epidemia e o das entidades de defesa e apoio aos soropositivos que 
temem a discriminação”. 
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tratamento do doente.368 Dessa maneira o consentimento, nas palavras de Galán Cortés369, 

deve ser modulado ao longo de todo o processo terapêutico, em especial nas doenças 

crônicas que necessitam de tratamento em fases: trata-se, assim, de “informação de trato 

sucessivo ou de execução continuada e não de trato único.” Também se faz necessário 

prestar novo conjunto de informações ao paciente (i) num novo episódio da mesma doença, 

seja por uma recidiva, seja por seu recrudescimento, como é comum, por exemplo, nas 

doenças oncológicas, (ii) quando o doente precisa ter seu tratamento continuado com um 

profissional de especialidade diversa do primeiro médico, (iii) quando se prevê uma 

evolução bastante negativa do quadro (as chamadas doenças com prognóstico sombrio), ou 

ainda (iv) quando surjam complicações de monta durante a execução do tratamento.370 

 

  Assim, o consentimento não se esgota no momento inicial: aquele anterior à 

prestação dos cuidados de saúde, mas percorre todo o iter em que se desenvolve a 

prestação dos serviços. A não ser nos casos de urgência371, é necessário possibilitar que o 

paciente reflita sobre o tratamento/procedimento proposto, o que demanda certo tempo, daí 

a necessidade de que lhe seja dado um intervalo razoável para que ele possa chegar 

livremente à sua decisão372, seja sozinho, seja após discutir o assunto com pessoas de sua 

livre escolha. Reinaldo Ayer de Oliveira pondera que, em caso cirúrgico que envolva risco 

de óbito, e estando o paciente anestesiado ou inconsciente, o cirurgião deve agir no melhor 

interesse do indivíduo envolvido, vez que o profissional ser proativo pode representar a 

diferença: em suas próprias palavras “é a ação que salva”. Alerta, contudo, que quando o 

paciente esteja novamente em condições de tomar decisões, deve ser amplamente 

                                                
 
368 BUERES, Alberto J. Responsabilidad … cit., p.122. Tradução livre. No original: “Con frecuencia el 
contrato médico es de tracto sucesivo, máxime si tiene por objeto la elaboración del diagnóstico o tratamiento 
del enfermo.” 
 
369 GALÁN CORTÉS, Julio César. Resonsabilidad médica … cit. p.112-113. 
 
370 GALÁN CORTÉS, Julio César. Responsabilidad médica … cit. p.115. 
 
371 Código de Ética Médica brasileiro, artigo 22: “Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu 
representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente 
de morte”. 
 
372 Código de Ética Médica brasileiro, artigo 24: “Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de 
decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.”. 
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informado “da situação e das decisões médicas tomadas enquanto não estava consciente, 

sendo necessário obter o seu consentimento antes de dar continuidade ao tratamento”.373 

 

5.3.4 Revogação do consentimento 

 

  O consentimento dado pelo paciente é revogável a qualquer momento374 375 

e não deve ficar sujeito a nenhum tipo de formalidade, i.e., nenhuma forma especial lhe 

deve ser exigida. Contudo, a forma escrita pode ser requerida ao paciente pelo facultativo, 

apenas para permitir ao profissional realizar prova de que não o abandonou antes de que 

seus deveres para com ele pudessem estar completamente cumpridos (salvaguardando a 

correção de sua atitude), o que poderia caracterizar – do ponto de vista do Direito Penal – 

omissão de socorro, que também é punida pelo Direito Civil por caracterizar negligência 

na condução do tratamento (Código Civil, artigo 186) assim como pelo Código 

Deontológico de Medicina.376 

 

  Outro caminho foi adotado pela lei dos direitos dos pacientes espanhola (Lei 

41/2004) que é o da obrigatoriedade da forma escrita para que o paciente possa revogar seu 

consentimento.377 Já o Código de Saúde Pública da França adota posição intermediária, 

determinando que tanto a recusa do tratamento quanto sua suspensão ou interrupção 

                                                
373 OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. Autonomia nas situações de urgência e emergência, em cirurgia in 
Atualidades cirúrgicas - Órgão informativo do Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, nº 
47, dez/2010, p.3-4. 
 
374 Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da 
Biologia e da Medicina, artigo 5:  
“Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efetuada após ter sido prestado pela pessoa em causa 
o seu consentimento livre e esclarecido. 
Esta pessoa deve receber previamente a informação adequada quanto ao objetivo e à natureza da intervenção, 
bem como às suas consequências e riscos. 
A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu consentimento.” (destacou-
se). 
 
375 Código Civil Português, artigo 81º: 
“1. Toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é nula, se for contrária aos 
princípios da ordem pública. 
2. A limitação voluntária, quando legal, é sempre revogável, ainda que com obrigação de indemnizar os 
prejuízos causados às legítimas expectativas da outra parte.” (salientou-se). 
 
376 Código de Ética Médica brasileiro, artigo 36, caput: “Abandonar paciente sob seus cuidados”. 
 
377 Artigo 8 – Consentimiento informado [...] “5. El paciente puede revocar libremente por escrito su 
consentimiento en cualquier momento”. 
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deverão ser objeto de confirmação posterior após intervalo razoável de tempo, sendo que 

tal decisão deverá integrar o prontuário do paciente.378 

 

  Incumbe lembrar que também a possibilidade de revogação do 

consentimento a qualquer tempo deve ser objeto de comunicação ao paciente pelo médico, 

pois o sentimento de que uma vez prestado o consentimento pudesse ser irrevogável 

poderia lhe causar extrema angustia, que não é absolutamente desejável quando o 

indivíduo já se encontra em condição fragilizada em razão de seu estado de saúde. 

 

5.3.5 Consentimento presumido 

 

  Há casos em que a pessoa necessita de cuidados de saúde, mas não está 

consciente ou existe alguma outra razão que a impede de dar seu efetivo consentimento 

para a realização de qualquer procedimento/tratamento e não há alguém designado como 

representante de sua vontade. Talvez não lhe haja sido designado curador, caso o evento 

incapacitante tenha ocorrido recentemente, ou não tenha o indivíduo se manifestado 

previamente através de ‘declaração antecipada de vontade’, mas independentemente do 

caso que se apresente, não há representante para expressar qual seria a vontade do 

representado. 

 

                                                
378 Código de saúde pública francês, artigo L.1111-4: Tradução livre: “Todas as pessoas tomarão decisões 
relativas à sua saúde com o profissional da área, levando em conta as informações e recomendações por ele 
oferecidas. 
O médico deve respeitar a vontade da pessoa depois de ter sido informada das consequências de suas 
escolhas. Se a vontade da pessoa em recusar ou interromper qualquer tratamento coloca sua a vida em risco, 
os médicos devem fazer todos os esforços para convencê-la a aceitar os tratamentos essenciais. Ele pode 
pedir ajuda a um outro membro da profissão médica. De qualquer forma, o paciente deve reiterar sua 
decisão depois de um tempo razoável. Isso é registrado em seu prontuário médico. O médico salvaguarda a 
dignidade do moribundo e garante a qualidade de seu fim de vida, fornecendo os cuidados referidos no 
artigo L. 1110-10. 
Nenhum ato médico ou tratamento poderá ser praticado sem o consentimento livre e esclarecido da pessoa e 
esse consentimento poderá ser revogado a qualquer momento.” No original: “Toute personne prend, avec le 
professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions 
concernant sa santé. 
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si 
la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit 
tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre 
membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. 
Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la 
qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment”. 
 



 
 

194 

  Aqui torna-se fundamental determinar se os cuidados necessários são de 

natureza urgente ou não. Caso não o sejam será bastante mais simples a solução: aguarda-

se até que a própria pessoa esteja em condições de manifestar autonomamente sua vontade, 

ou até que lhe seja nomeado representante (curador). Caso a intervenção seja 

absolutamente inadiável será necessário se valer do instituto do ‘consentimento 

presumido’. Nesse caso, deverão ser ouvidos os familiares, os amigos próximos, um 

médico que tenha acompanhado a pessoa ao longo da vida ou de parte dela, enfim deve-se 

tentar buscar todos os subsídios possíveis para tentar chegar o mais próximo possível da 

vontade real daquela pessoa. Perceba-se que a vontade dos familiares, companheiro(a) ou 

amigos não substitui a vontade da pessoa impedida de se manifestar, o que se dá in casu é 

a busca da efetiva vontade do indivíduo, que se tenta emular. 

 

  Dessa maneira, ocorrerão atos de cuidado de saúde sem a devida 

concordância e consentimento por parte do paciente, serão eles praticados face ao sério 

perigo em relação à vida ou à saúde da pessoa, sendo o exemplo mais evidente de tal 

situação o do indivíduo que chega ao Pronto Atendimento de um hospital em estado de 

inconsciência após ter sofrido um acidente. 

 

  Por conseguinte, nesses casos, não será viável responsabilizar o profissional 

pelas intervenções que tenham sido realizadas, ao menos não do ponto de vista do vício 

quanto à informação. Evidentemente subsistirão as questões relativas à prestação em favor 

da saúde do paciente quanto às questões da técnica e da diligência empregadas. Apenas 

responderá o profissional pelo consentimento não obtido, se decidir de motu proprio 

realizar procedimento que não o usual; indicado pela ciência médica para solucionar o caso 

apresentado. 

 

  Cabe agora investigar de que maneiras dar-se-á a prova de que a informação 

foi prestada de maneira correta pelo profissional, a validade do uso de ‘termo de 

consentimento’ e de que o consentimento foi obtido de forma livre e esclarecida e a quem 

pertencerá esse onus probandi. Estas serão as questões debatidas no próximo capítulo. 
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  CAPÍTULO VI 

 

 

A PROVA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO 

 

 

6.1 O consentimento e sua prova 

 

  Como já dito, não há em regra no Brasil forma para o cumprimento do dever 

de informação, pois inexiste legislação a impor que a informação prestada pelo médico ao 

seu paciente deve ser escrita. O paciente, é obvio, tem o direito de ser devidamente 

informado e esclarecido a respeito do tratamento que lhe será ministrado para cientificar-se 

acerca de seus benefícios e riscos e poder, então, decidir autonomamente. Contudo, as 

informações e os esclarecimentos podem ser ordinariamente efetuados de forma verbal. 

Como já abordado no capítulo III supra, entende-se que há casos específicos em que a 

informação deve estar sempre formalizada por escrito, mas, na maioria das vezes, a forma 

escrita ostenta valor ad probationem.379 

 

  O consentimento informado, assim, não possui formalidade específica, e a 

forma escrita apenas deve ser observada quando expressamente estabelecida em lei.380 O 

modo de emissão do consentimento, a propósito, já foi tema de discussões nos Conselhos 

Regionais de Medicina que, invariavelmente, posicionam-se no sentido de que o 

consentimento por escrito – ressalvadas as hipóteses legais – é facultativo e dispensável.381 

 

                                                
379 GALÁN CORTÉS, Julio César. Responsabilidad Civil ... cit., p.386. 
 
380 Como no caso do artigo 15, §4º, da Lei dos Transplantes (Decreto 2.268/97) no qual se exige a 
manifestação do doador mediante documento escrito e no caso da Resolução 196/96 (que trata das 
experiências médicas) cujo consentimento também deve ser manifestado por escrito. 
 
381

 Nesse sentido, parecer do Conselho Federal de Medicina: “[...] Quanto ao consentimento informado por 
escrito, ressalvadas algumas exceções, pouco significado ele tem no campo do ato médico, pois em 
consentimento não protege nem isenta médicos ou pacientes de resultados desfavoráveis que venham a 
ocorrer, pois se a parte a quem foi destinado o tratamento sentir-se prejudicada, com ou sem razão, pode 
atribuir o insucesso à conduta faltosa do médico, que há de responder por ela. O consentimento por escrito 
deve ser obtido no âmbito da pesquisa, na extirpação de membros, em cirurgias mutiladoras e em outras 
situações que devem ser avaliadas pelo médico [...]”. (Parecer CFM 22/04, disponível em 
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2004/22_2004.htm, acesso em 26/12/2011). 
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  Relativamente à necessidade do consentimento e à conveniência de que seja 

ele outorgado na forma escrita, há indicação, por exemplo, no Código de Ética Médica 

argentino382 em seu artigo 77, de que o paciente ou seu representante deverá firmar um 

‘consentimento informado’ livre, ficando a cargo do profissional determinar os casos em 

que tal seja necessário. A mesma norma (Código de Ética para el Equipo de Salud, 

Associação Médica Argentina, 2001) em seu artigo 95 determina rol de procedimentos que 

exigem consentimento esclarecido do paciente “a) procedimientos, diagnósticos o 

terapéuticas que impliquen un riesgo para la salud; b) terapéutica convulsionante; c) 

amputación, castración u otra operación mutilante e d)  intervenciones a  menores de 

edad.”, e ainda estatui a utilização de autorização por escrito e uso de protocolo 

informativo específico.383  

 

  Na prática, seria realmente um óbice à atividade médica que toda a troca útil 

de informações a ser estabelecida entre médico e seu paciente fosse realizada por escrito, 

especialmente ao enfrentar a realidade do sistema de saúde no Brasil.384 Recomendar que 

todos os consentimentos obtidos fossem reduzidos a termo seria – a uma só feita – injusto e 

contraproducente. Contudo, há hipóteses para as quais o termo de consentimento não só é 

indicado como necessário. Assim, entende-se que os critérios que deveriam ser utilizados 

para determinar a necessidade de obtenção de autorização prévia do paciente na forma 

escrita incluem (i) os procedimentos que retiram a consciência do paciente através de 

anestesia, (ii) aqueles invasivos (mesmo os minimante invasivos, como é o caso das 

endoscopias), (iii) os que oferecem um maior nível de risco para a saúde do paciente e (iv) 

pesquisas com seres humanos. 

                                                
382 Artigo 77: “El  paciente  tiene  derecho  a  que  se  le  brinde  la  información  que  permita  obtener  su 
consentimiento  comprensivo  del  diagnóstico,  pronóstico,  terapéutica  y  cuidados  preventivos prim arios  
o secundarios, correspondientes a su estado de salud. Deberá firmar él, la familia o su  representante  un  libre  
‘Consentimiento  Informado’  cuando  los  facultativos  lo  consideren necesario”. 
 
383 Artigo 95: “Las  siguientes  circunstancias  de  la  actividad  médica  exigen  autorización  o 
Consentimiento Informado del paciente o persona responsable del mismo: 
a)  Procedimientos, diagnósticos o terapéuticas que impliquen un riesgo para la salud;  
b)  Terapéutica convulsionante;  
c)  Amputación, castración u otra operación mutilante; 
d)  Intervenciones a  menores de edad. 
En cualquier caso dudoso, es aconsejable una autorización por escrito así como la constancia detallada en un 
protocolo médico o quirúrgico especial, que debe formar  parte de la Historia Clínica correspondiente”. 
 
384 Há inclusive posicionamento doutrinário defendo que “La expresíon escrita, deberá reservarse para casos 
de mayor envergadura, para no burocratizar todo el ejercicio de la medicina” (HIGHTON, Elena I. et 
WIERZBA, Sandra M.  La relación … cit.. 2ª edição, Buenos Aires: Ad-hoc, 2003, p.182). 
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  Destarte, o ato de o paciente firmar um termo (desde que não seja mero 

‘formulário genérico’, como antes já discutido neste estudo) permitirá comprovar com 

maior nível de segurança que houve escolha razoável e independente por parte do paciente, 

especialmente se deles constarem os riscos e danos potenciais, contribuindo para a 

formação de um bom conjunto probatório.385 

 

  Não se pode descartar, ainda, outros meios probatórios diversos do termo de 

consentimento livre e esclarecido, como prontuários, fichas clínicas, gravações e 

testemunhas eventualmente presentes no momento em que a informação é prestada.386 

 

  Dada a forma com que o contrato entre profissional e paciente se 

desenvolve, majoritariamente verbal, poucos serão os documentos passíveis de serem 

usados para produzir eventual prova judicial que seja necessária. O principal deles será a 

ficha clínica: daí a importância de que seja ela preenchida de forma legível de tal sorte a 

propiciar a demonstração do agir do médico naquele caso específico. Maior relevo ainda 

terá o prontuário médico, preenchido por equipe multidisciplinar composta não apenas por 

médicos de diferentes especialidades, como também por outros profissionais da saúde; a 

precisão e completude com que se preenche o prontuário poderão ser fundamentais para 

eventual caracterização e delimitação de culpa de qualquer dos membros que compõem a 

equipe de saúde. 

 

  Apesar de parecer totalmente estranha – por inocorrente – ao objeto do 

presente estudo, nada impede, em teoria, seja a confissão utilizada como meio probante da 

disparidade informativa: informação prestada de maneira insuficiente ou simplesmente não 

fornecida. Deve ser ela qualificada pela verossimilhança, precisão, e ausência de coação, 

tal qual prescrito no artigo 214 do Código Civil brasileiro. 

 

                                                
385 GARAY, Oscar E. Derechos fundamentales de los pacientes. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p.423. 
 
386 Miguel Kfouri Neto refere que o consentimento deve ser expresso e preferencialmente efetuado de forma 
escrita, sendo que quando realizado de forma verbal deverá ser testemunhado. Relata, nesse sentido, caso 
julgado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul em que uma paciente, em parto cesáreo, teve suas 
trompas ligadas sem ter consentindo com a esterilização. O médico processado não conseguiu provar que foi 
autorizado pela paciente a promover a laqueadura e foi condenado ao pagamento de 300 salários mínimos a 
título de danos morais (KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica ... cit., p.300-301). 
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  Amiúde não restará ao julgador outra prova a produzir que não a de natureza 

testemunhal. Deverá ser ela admitida? Inicialmente, importa ressaltar que as pessoas 

envolvidas serão todas extremamente ligadas às partes. Pela banda do profissional, poderão 

testemunhar outros médicos também envolvidos no procedimento/tratamento sub judice, 

além de outros profissionais como enfermeiros ou paramédicos e colaboradores diretos do 

facultativo (secretária, por exemplo). Já pelo lado do paciente os testemunhos serão dados 

no mais das vezes por seus familiares e amigos mais próximos, dada a natureza bastante 

privada que normalmente reveste os cuidados de saúde recebidos.  

 

  Serão, por certo, testemunhas portadoras de um viés, por estarem tão 

próximas às partes envolvidas em litígio, porém também serão as únicas a ter acesso às 

informações que aqui importam. Muito embora pesará certa suspeita sobre sua 

imparcialidade, entende-se que será melhor ouvi-las (nem que seja a título de informantes 

do juízo), pois a argúcia do julgador poderá deles obter algum tipo de informação que lhe 

agregue algum substrato ao seu futuro julgamento.387 

 

  Relativamente ao meio probante mais significativo in casu, a prova 

documental, importante questionar-se sobre o que ocorrerá caso o profissional ou hospital 

se recuse a entregá-la ao Juízo. Formar-se-á uma grave presunção contra o profissional, 

que, entende-se não queira levar os documentos ao processo para não fazer prova contra si 

mesmo. Contudo, como adiante será abordado, em casos desta natureza frequentemente 

será determinada a inversão do onus probandi, prevista no CDC. Caberá, assim, ao 

facultativo produzir a prova e, não o fazendo, não se desincumbirá de provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do paciente (CPC, artigo 333, II).388 

                                                
387 ITURRASPE, Jorge Mosset. Responsabilidad por daños – Tomo VIII – responsabilidad de los 
professionales. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2004, p.436. 
 
388 “Embargos Infringentes. Responsabilidade civil. Erro médico. Teoria da carga probatória dinâmica. 
Aplicabilidade diante do peculiar e escasso material probatório. 1. A utilização da técnica de distribuição 
dinâmica da prova, que se vale de atribuir maior carga àquele litigante que reúne melhores condições para 
oferecer o meio de prova ao destinatário que é o juiz, não se limita, no caso, apenas às questões documentais, 
como prontuários e exames, que se alega pertencem ao hospital, mas à prova do fato como um conjunto, ou 
seja, não se duvida que ao médico é muito mais fácil de comprovar que não agiu negligentemente ou com 
imperícia, porque aplicou a técnica adequada, do que ao leigo demonstrar que esta mesma técnica não foi 
convenientemente observada. 2. Quando a aplicação dos contornos tradicionais do ônus probatório na 
legislação processual civil não socorre a formação de um juízo de convencimento sobre a formação da culpa 
do médico, a teoria da carga dinâmica da prova, importada da Alemanha e da Argentina, prevê a 
possibilidade de atribuir ao médico a prova da sua não-culpa, isto é, não incumbe à vítima demonstrar a 
imperícia, a imprudência ou a negligência do profissional, mas a este, diante das peculiaridades casuísticas, a 
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  Caso os documentos tais como a ficha clínica, termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) e/ou prontuário venham a ser entregues ao juízo, talvez se faça 

necessária a realização de perícia de natureza indireta sobre a documentação, não tanto 

sobre o conteúdo (em especial no que se refere ao TCLE) que deve ser compreensível por 

leigos em Medicina (in casu, tanto paciente, quanto juiz), mas especialmente para que se 

verifique se as informações ali presentes não foram acrescidas após a propositura de ação 

judicial ao invés de se apresentarem na ordem cronológica correta. 

 

  Ainda na seara da prova documental, frise-se que nenhum meio é mais 

eficiente para resguardar a segurança do médico que o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Não obstante seja a exteriorização verbal ou outros documentos escritos 

unilaterais – como é a ficha clínica, preenchida durante ou após a consulta médica – formas 

idôneas e aceitas para manifestações e declarações de vontade, o documento escrito no 

qual restam elencadas as informações, os esclarecimentos e as advertências prestados ao 

paciente, com a sua ciência, será de fato o único verdadeiramente hábil a melhor 

demonstrar que o médico cumpriu o seu dever de forma válida.389  

 

  Embora não haja exigência explícita quanto à forma escrita, existe 

orientação jurisprudencial admitindo que a ausência de prova no que toca à obrigação de 

informar caracteriza a responsabilização civil do médico, posto que configura negligência 

no exercício profissional a “despreocupação do profissional em obter do paciente seu 

consentimento informado”.390 

                                                                                                                                             
sua diligência profissional e o emprego da técnica aprovada pela literatura médica. Destarte, a aplicação de 
dita teoria não corresponde a uma inversão do ônus da prova, mas avaliação sobre o ônus que competia a 
cada uma das partes. Incumbe, pois, ao médico especialista o ônus de reconstituir o procedimento adotado, 
para evidenciar que não deu causa ao ocorrido. [...] Embargos infringentes desacolhidos, por maioria de 
votos.” (TJ/RS, Embargos Infringentes nº 70017662487, Relator Desembargador Odone Sanguiné, Quinto 
Grupo de Câmaras Cíveis, julgado em 31/08/2007, in www.tj.rs.jus.br, acesso em 15/12/2011). 
 
389 Jorge Mosset Iturraspe, com precisão, menciona que no campo do Direito as palavras “se levam com o 
vento”, sustentando que as manifestações verbais poderão trazer conflitos de “palavra contra palavra” que 
eventualmente trarão graves prejuízos aos médicos caso as coisas se compliquem.” (ITURRASPE, Jorge 
Mosset et PIEDECASAS, Miguel A. Derechos del Paciente ... cit., p.68). 
 
390 “RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico. Consentimento informado. A despreocupação do facultativo 
em obter do paciente seu consentimento informado pode significar - nos casos mais graves - negligência no 
exercício profissional. As exigências do princípio do consentimento informado devem ser atendidas com 
maior zelo na medida em que aumenta o risco, ou o dano. Recurso conhecido.” (Superior Tribunal de Justiça, 
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  O consentimento por escrito é, pois, meio de prova, mas não requisito para a 

validade do ato. Todavia, não se pode olvidar que a forma escrita – apta a representar a 

efetiva exteriorização da autonomia do paciente – é de extrema conveniência, eis que 

evitará maiores discussões em caso de eventuais ações judiciais, pois será possível ao 

profissional demonstrar que o seu dever foi cumprido de forma adequada e suficiente. 

 

6.1.1 O prontuário 

 

  Além do próprio termo de consentimento já analisado, incumbe estudar-se o 

prontuário médico que é o documento onde se faz constar todos os acontecimentos 

principais dos atos médicos e relativos à saúde do paciente391. O prontuário (assim como 

também a ficha clínica, preenchida em consultório) corresponde à instrumentalização do 

dever de informação que liga o profissional a seu paciente e a contrapartida do paciente é 

justamente seu direito a ter acesso irrestrito às suas informações ali contidas.392 Ao médico 

é vedado “deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente”.393 

 

  Devem constar do prontuário394 o diagnóstico do mal que aflige o paciente, 

a terapia recomendada e a evolução da enfermidade. Sendo um prontuário hospitalar, todos 

                                                                                                                                             
Resp nº 436827/SP, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 01/10/2002, in 
www.stj.jus.br, acesso em 27/12/2011). 
 
391 LORENZETTI, Luis Ricardo, Responsbilidad ... cit. Tomo II, p.243. 
 
392 Código de Ética Médica, Resolução nº 1931/2009, artigo 88 “Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, 
deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua 
compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.”. 
 
393 Código de Ética Médica, Resolução nº 1931/2009, artigo 87: “Deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente. 
 
§ 1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, 
em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no 
Conselho Regional de Medicina. 
 
§ 2º O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente.” 
 
394 RESOLUÇÃO CFM nº 1.638/2002: 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e 
CONSIDERANDO que o médico tem o dever de elaborar o prontuário para cada paciente a que assiste, 
conforme previsto no art. 69 do Código de Ética Médica; [Revogado, atual artigo 87] (anotou-se) 
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os membros da equipe de saúde que presta atendimento a determinado paciente devem 

fazer uso deste documento para ali deixar registradas as observações relativas 

especificamente à cada área de atuação.  

 

  Destarte, o pessoal de enfermagem poderá fazer anotações (que podem ser 

manuscritas ou eletrônicas, e isso vale para todos os profissionais que estejam prestando 

serviços de saúde em favor de determinado paciente), v.g., concernentes não só aos dados 

vitais, mas também em relação à medicação de que o paciente está fazendo uso e horários 

em que foram dispensados os medicamentos, assim como avaliação das condições gerais 

de sua saúde. A equipe de fisioterapia poderá entrar com dados relativos a exercícios 

motores, respiratórios ou de outra natureza que sejam necessários.  

 

  Importante frisar que a autoria de todas as anotações deve estar presente: na 

versão manuscrita, cada anotação deve se fazer acompanhar pela assinatura (ou rubrica) do 

profissional e de seu carimbo, onde deve constar nome completo e número de registro 

junto ao seu órgão de classe (CRM, COREN etc). Na versão eletrônica, regulamentada 

pela Resolução CFM nº 1821/07, o ideal é haver assinatura eletrônica identificadora de 

cada profissional (para os médicos, há a emissão de CRM-Digital pelo CFM que é a 

autoridade certificadora dos médicos do Brasil). 

 

                                                                                                                                             
CONSIDERANDO que o prontuário é documento valioso para o paciente, para o médico que o assiste e para 
as instituições de saúde, bem como para o ensino, a pesquisa e os serviços públicos de saúde, além de 
instrumento de defesa legal; 
CONSIDERANDO que compete à instituição de saúde e/ou ao médico o dever de guarda do prontuário, e 
que o mesmo deve estar disponível nos ambulatórios, nas enfermarias e nos serviços de emergência para 
permitir a continuidade do tratamento do paciente e documentar a atuação de cada profissional; 
 [...] 
CONSIDERANDO que para o armazenamento e a eliminação de documentos do prontuário devem 
prevalecer os critérios médico-científicos, históricos e sociais de relevância para o ensino, a pesquisa e a 
prática médica; 
 [...] 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Definir prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, 
sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e 
a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre 
membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. (salientou-se) 
Artigo 2º - Determinar que a responsabilidade pelo prontuário médico cabe: 
I. Ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilham do atendimento; 
II. À hierarquia médica da instituição, nas suas respectivas áreas de atuação, que tem como dever zelar pela 
qualidade da prática médica ali desenvolvida; 
III. À hierarquia médica constituída pelas chefias de equipe, chefias da Clínica, do setor até o diretor da 
Divisão Médica e/ou diretor técnico. 
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  Os médicos deverão fazer anotações referentes à doença exteriorizada, e os 

principais fatos a ela relacionados, como, v.g., sintomatologia apresentada; dados de 

exames complementares já realizados e pedido de novos; sua(s) eventual(ais) hipótese(s) 

diagnóstica(s); o tratamento indicado tanto em termos de medicação, como procedimentos 

a serem desenvolvidos pela equipe médica (de outras especialidades, ou por colegas da 

mesma equipe) e paramédica, tudo isso com o maior nível de detalhe possível e 

respeitando a ordem cronológica. 

 

  Ademais de poderem ser colocadas no prontuário/ficha clínica tanto de 

forma digitalizada, quanto manuscrita (como antes referido), devem as informações ser 

ordenadas de maneira clara e precisa. Tais informações não devem ser apenas aquelas de 

natureza objetiva (diagnóstico, possível prognóstico, terapia(s) adotada(s) e evolução da 

enfermidade), como os dados colhidos nos exames clínicos (que devem ser registrados de 

forma completa e minuciosa), mas devem também contemplar suas considerações após 

haver examinado o doente, o que pode ser fundamental para o prognóstico da moléstia do 

paciente e desenvolvimento do tratamento pela equipe de saúde multidisciplinar.395  

 

  Aliás, devem também fazer constar do prontuário todas as interconsultas 

necessárias com profissionais médicos de outras especialidades ou mesmo profissões 

(psiquiatras ou psicólogos, por exemplo, podem ser fundamentais para o bom 

desenvolvimento do tratamento de um paciente oncológico), pois o conceito mais moderno 

de atendimento é o do tratamento integral do doente, observado-se e cuidando-se de todas 

as suas necessidades.  

 

  Há regulamentação inclusive de natureza deontológica quanto ao correto 

preenchimento do prontuário, já que o Conselho Federal de Medicina (CFM) no Parecer nº 

10/09, exarado com base na Resolução CFM nº 1638/02, determina que “[...] deverá 

constar obrigatoriamente do prontuário médico confeccionado em qualquer suporte, seja 

eletrônico ou papel: anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus 

respectivos resultados”. 

 

                                                
395 LORENZETTI, Luis Ricardo, Responsbilidad ... cit., Tomo II, p.245. 
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  Dessa forma, o preenchimento do prontuário de modo ilegível ou 

incompleto gera contra o médico uma presunção de culpa pela negligência com que as 

informações do paciente foram tratadas396, prejudicando sua autodeterminação informativa. 

Do ponto de vista processual é o prontuário/ficha clínica prova fundamental397 para a 

defesa do profissional, haja vista deverem estar ali registrados todos os dados que 

permitam ao Perito – e posteriormente ao Juízo – verificar a correção da conduta do 

profissional ao longo de todo o tempo em que foi o prontuário ou a ficha clínica 

preenchido. Caso ocorram cirurgias, deverão os dados relativos ao ato anestésico ser 

preenchidos pelo próprio anestesiologista, demarcando bem, dessa maneira, o âmbito de 

responsabilidade de cada componente da equipe cirúrgica. 

 

  Estando bem preenchido o documento proporcionará ao juiz uma boa 

síntese, concatenada, coerente e em ordem cronológica do tratamento dispensado ao 

paciente e se corroborado por pedidos de exames complementares e seus resultados; pelas 

opiniões de outros profissionais da saúde, médicos ou não, constituirá prova robusta do 

bom atuar do profissional em busca da cura da moléstia de seu paciente. Calvo Costa 

aponta que não se deve esquecer que “o prontuário como documento médico é a melhor 

fonte de informação para avaliar a qualidade da atenção médica” dispensada.398 Outros 

autores como Vázquéz Ferreyra399 recomendam, inclusive que, ad probationem, seja 

                                                
396 Nesse sentido, voto em Apelação do sempre preciso Desembargador Relator Ênio Zuliani (TJ/SP, 
Apelação nº 0105012-53.2007.8.26.0100, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2011, in 
www.tj.sp.org.br, acesso em 28/12/2011): 
“[...]  
Assim, o abalo moral do autor está ligado ao tratamento negligente recebido e que emana do descaso dos 
profissionais que prestavam serviços no hospital, mas, principalmente, nas falhas ocorridas nas intervenções 
cirúrgicas a que se submeteu, com a evolução, para pior, de seu quadro clínico e que resultou em uma grave 
infecção em seus rins e bexiga, necessitando tomar medicamentos fortíssimos e por vários meses, além de ter 
ficado afastado de suas atividades laborais por mais de um ano e meio. Não cabe, desta forma, questionar 
sobre a responsabilidade da P. S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., já que a culpa da equipe cirúrgica está 
evidenciada, o que autoriza aplicar os arts. 186 e 951 do CC, sendo importante registrar que não há 
qualquer anotação no prontuário médico do autor, juntado aos autos às fls. 70/170, que indique que o 
paciente deveria procurar o réu para a retirada do cateter no prazo de um mês após a cirurgia, como 
alegado. O documento de fl. 228, subscrito pelo Dr. Edmilson Silva Leite, que atendeu o autor no 
Hospitalréu, não tem qualquer validade, visto que realizado unilateralmente e após a feitura do laudo 
pericial.” (destacou-se) 
 
397 CALVO COSTA, Carlos A. Daños ocasionados por la prestación médico-asistencial. Buenos Aires: 
Hammurabi, 2007, p.227.  
 
398 CALVO COSTA, Carlos A. Daños …cit,  p.233. 
 
399 VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto. Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina. 2ª edição, Buenos 
Aires: Hammurabi, 2002, p.262. 
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pedido ao paciente que assine seu próprio prontuário ou ficha clínica, quando receba 

informações sobre o progresso de seu estado de saúde de seu profissional. 

 

  Quanto ao dever de guarda é ele evidentemente da instituição de saúde400, 

mas e quanto à sua propriedade? Pertence ele ao médico ou ao paciente? A questão não 

tem solução simples, pois o documento é comum e de interesse de ambas as partes. 

Evidentemente, dada a natureza dos dados ali contidos, devem ser eles mantidos sendo 

resguardado o necessário sigilo, mesmo quando requisitado por juízes, em razão de matéria 

                                                                                                                                             
 
400 Neste sentido, interessante parecer do CRM/PR da lavra do Cons. Lutero Maques de Oliveira, a respeito 
do tempo de guarda de documentos, in verbis: “PARECER Nº 2121/2009 CRM-PR 
PARECERISTA: CONS. LUTERO MARQUES DE OLIVEIRA 
EMENTA: Prazo para guarda de exames de imagem. 
FUNDAMENTAÇÃO E PARECER 
A Resolução CFM n° 1.638/2002 em seu artigo 1°, resolve: Definir o prontuário médico como o documento 
único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens, geradas a partir de fatos, acontecimentos 
e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 
possibilita a comunicação entre membros da equipe multidisciplinar e a continuidade da assistência prestada 
ao indivíduo. 
A Lei No 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, determina: 
Art. 2° - Consideram-se arquivos, para o fim desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos 
por órgãos públicos, instituições de caráter públicos e entidades privadas em decorrência do exercício de 
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza 
dos documentos.  

Art. 11° - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas 
físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. 
Art. 25° - Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, 
aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público 
e social. 
A indagação sobre o arquivo de filmes de exames de imagem e laudos é freqüente, considerando o 
volume e espaço ocupados pelos mesmos. A Lei 5.433/98 regulamentada pelo Decreto 1.799/96 que regula 
a microfilmagem de documentos oficiais, e da Lei Nº 8.159/91, regulamentada pelo Decreto Nº 4.073/02, que 
dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, mais a resolução CFM 1.821/07 onde 
aprova as normas técnicas concernentes a digitalização dos prontuários do paciente, parecem ter 
regularizado esse problema. No caso de filmes, a determinação do Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem é a utilização do método digital por oferecer melhor resolução que a 
microfilmagem.  
A validade jurídica dos documentos eletrônicos como prova, é garantida conforme artigos 104, 212 e 225 do 
Código Civil e dos artigos 332, 383 e 385 do Código de Processo Civil.  
A Resolução CFM n° 1.821/2007 em seu artigo 8° resolve: Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) 
anos, a partir do último registro, para a preservação de prontuários dos pacientes em suporte de papel, 
que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. 
Logo, o exame inteiro, tanto a imagem como o laudo como fazem parte do prontuário de um paciente, 
deverão ser arquivados pelo período de 20 anos, somente se não forem microfilmados ou digitalizados 
e dessa maneira serem arquivados. No entanto, de acordo com essa mesma resolução, tanto a 
microfilmagem como a digitalização de exames, devem atender integralmente aos requisitos do “Nível de 
garantia de segurança 2 (NGS2)”, estabelecidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro 
Eletrônico em Saúde, conforme artigo 3°.  
Tendo em vista ser esse um problema de interesse para as clínicas e de grande magnitude, esse parecer será 
analisado pela Câmara Técnica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Curitiba, 31/08/2009”, in 
www.crmpr.org.br, acesso em 24/12/2011. (salientou-se) 
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discutida em processo judicial. Assim, a guarda caberá à entidade de saúde, seja Hospital 

ou clínica particular sendo que o acesso do paciente aos seus dados deverá ser sempre 

facultado e facilitado.401 Caso o paciente faleça, terão seus herdeiros direito de acesso às 

informações do prontuário, caso se esteja movendo ação de responsabilidade civil em face 

do médico ou hospital, nas quais o prontuário demonstre ser peça probatória essencial, 

desde que previamente autorizado pelo juiz.402 

 

  A guarda do prontuário médico, tanto por entidade hospitalar como serviço 

isolado/autônomo, é regulamentada pela Resolução CFM nº 1821/2007, de 23/11/2007, 

que estabelece no seu artigo 8º o prazo mínimo de 20 (vinte) anos para preservação do 

prontuário em suporte de papel que não tenha sido microfilmado ou digitalizado, e 

prescreve em relação à guarda do prontuário digitalizado ou microfilmado que esta deve 

ser permanente, conforme estabelece o artigo 7º da mesma Resolução 1821. 

 

  O Código de ética também proíbe ao profissional – visando a preservação 

do sigilo – liberar cópias do prontuário que esteja sob seu poder de guarda, a não ser nos 

casos em que haja autorização na forma escrita por parte do paciente, visando atender 

ordem judicial ou então para a sua própria defesa403, afinal estão ali informações de 

natureza sensível, resguardadas pelo direito à intimidade. 

                                                
401 “Processual civil. Recurso Especial. Hospital. Acesso a documentos médicos requerido pelo próprio 
paciente. Negativa injustificada pela via administrativa. Ensejo de propositura de ação de exibição de 
documentos. Ônus de sucumbência. Princípio da causalidade. 
- De acordo com o Código de Ética Médica, os médicos e hospitais estão obrigados a exibir documentos 
médicos relativos ao próprio paciente que requeira a exibição. 
- A negativa injustificada à exibição de documentos médicos pela via administrativa, que obrigou o 
paciente à propositura de ação à sua exibição pela via judicial, tem o condão de responsabilizar o 
hospital pelo pagamento dos ônus de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, nos termos 
dos precedentes firmados no STJ. 
Recurso especial conhecido e provido.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 540.048/RS, Relatora 
Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 02/12/2003, in www.stj.jus.br) (destacou-se) 
 
402 VÁZQUÉZ FERREYRA, Roberto. Derecho médico y mala práxis. Rosário: Júris, 2000, p.62/63. in 
verbis: “Es que los professionales médicos deben acostumbrar-se a pensar que la historia clínica ha 
dejado de ser propiedad exclusiva de ellos y absolutamente reservada. Ahora, además de la función 
fundamental que tiene asignada clásicamente esta documentación, también se constituye en un elemento 
básico para la efectivación de los derechos de los pacientes, y primordial medio de prueba en un juicio 
por responsabilidad civil médica”. (salientou-se) 
 
403 Código de Ética Médica, Resolução nº 1931/2009, artigos 89 e 90: 
Artigo 89: “Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, 
para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa. 
§ 1º Quando requisitado judicialmente o prontuário será disponibilizado ao perito médico nomeado pelo juiz. 
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  Assim, por tudo que acabou de ser visto, forçoso concluir-se pela 

importância que tanto ficha clínica quanto prontuário desempenham para o bom 

desenvolvimento da relação médico-paciente. Permite-se fazer aqui pequena crítica 

unicamente quanto à nomenclatura utilizada para os documentos estudados na presente 

seção. O termo ‘prontuário médico’ deixou de fazer sentido a partir do momento em que o 

tratamento dispensado ao doente passou a ser executado por equipe preponderantemente 

multidisciplinar, onde cada profissão tem sua importante contribuição para restituir a saúde 

do paciente.  

 

  Ademais, com a mudança de paradigma na relação médico-paciente, 

passando do paternalismo para uma fase mais focada na autodeterminação do paciente, 

bem como na sua proteção integral, a ênfase passa a estar no pólo do paciente e não mais 

na do profissional. Destarte, melhor será a utilização de ‘prontuário do paciente’ ou 

‘prontuário multidisciplinar’ para designar esse valioso documento, que desempenha papel 

fundamental – muito além do seu valor probante – por sua função integrativa do tratamento 

prestado. 

 

6.1.2 A gravação da consulta 

 

  Eventuais gravações do áudio das tratativas efetuadas entre o médico e o 

paciente também consistirão meio de prova válido e lícito hábil a demonstrar que o 

profissional observou o seu dever de informar. Com efeito, não há nenhum óbice nesse 

sentido na Lei Processual Civil, desde que, é evidente, o médico conserve o sigilo das 

informações obtidas, segundo os comandos éticos de seu ofício, de maneira a preservar a 

intimidade de seu paciente. Assim, não poderão ter acesso aos dados gravados terceiros 

alheios à relação entre médico e seu paciente. 

 

  Tal espécie de prova encerra uma questão polêmica: a gravação pode ser 

efetuada unilateralmente, sem a ciência do outro sujeito envolvido? A resposta é positiva, 

                                                                                                                                             
§ 2º Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja 
observado o sigilo profissional.” 
Artigo 90: “Deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando de sua requisição pelos 
Conselhos Regionais de Medicina”. 
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pois a limitação contida no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, no que respeita ao 

assunto ora em debate, refere-se às gravações realizadas clandestinamente por um terceiro 

que não faz parte da relação.404 

 

   A gravação por vídeo é mencionada pelas autoras argentinas Elena I. 

Highton e Sandra M Wierzba como “documento alternativo” ao termo de consentimento 

informado; contudo advertem elas que, além de se tratar de um método de difícil acesso do 

ponto de vista técnico e econômico, poderá violar a intimidade do paciente e prejudicar a 

relação entre este e o profissional.405 De fato, parece claro que a gravação por vídeo 

violaria a intimidade e a imagem do paciente (ambos direitos personalíssimos) e, não 

obstante, ainda seria inteiramente inviável em algumas áreas de especialização.406 

 

  Ademais, crê-se que por imperativo ético a melhor conduta seria a de 

advertir ao paciente sobre a gravação a ser realizada, assegurando-lhe o devido sigilo de 

suas informações (análogo àquele relativo às informações anotadas em ficha ou prontuário) 

                                                
404 Nesse exato sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou o seguinte entendimento: “O 
que a Constituição veda é a interferência de terceiro no interior do diálogo, sem aceitação do comunicador ou 
do receptor. Aquilo que se denomina de interceptação, dando azo a gravação clandestina. Mas a conversa 
regular entre duas pessoas que se aceitam como comunicador e receptor, em livre expressão do pensamento, 
admite gravação por uma das partes, assim como seria possível gravar o teor das conversações diretas, sem 
uso de aparelho telefônico.” (RT 698/160, in MARIONI, Luiz Guilherme. Prova. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p.246). 
Ainda o Supremo Tribunal Federal: “Prova Criminal. Conversa telefônica. Gravação clandestina, feita por 
um dos interlocutores, sem conhecimento do outro. Juntada da transcrição em inquérito policial, onde o 
interlocutor requerente era investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade. Fonte ilícita de prova. 
Inexistência de interceptação, objeto de vedação constitucional. Ausência de causa legal de sigilo ou de 
reserva da conversação. Meio, ademais, de prova da alegada inocência de quem a gravou. Improvimento ao 
recurso. Inexistência de ofensa ao art. 5º, incs. X, XII e LVI, da CF. Precedentes.Como gravação meramente 
clandestina, que se não confunde com interceptação, objeto de vedação constitucional, é lícita a prova 
consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores  sem 
conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo 
quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito, a favor de quem a gravou.” (STF, RE nº 402.717-
8/PR, Relator Ministro Cezar Peluso, publicado em 13/02/2009, in www.stf.jus.br, acesso em 22/12/2011). 
E o Tribunal Superior do Trabalho: “JUSTA CAUSA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA ENTRE AS 
PARTES. PROVA LÍCITA. O entendimento desta Corte é de que a gravação de conversa por um dos 
interlocutores constitui prova lícita, não se enquadrando na vedação prevista no art. 5º, LVI, da Constituição 
Federal (Precedentes). Por sua vez, a conclusão do Tribunal Regional pela comprovação da justa causa está 
baseada no conjunto de fatos e provas, sendo inviável o reexame em recurso de revista ao teor da Súmula nº 
126 do TST. Recurso de revista de que não se conhece.” (TST, RR-66200-93.2000.5.09.0654, Relatora 
Ministra Kátia Magalhães Arruda, 5ª Turma, publicado em 27/11/2009, in www.tst.jus.br, acesso em 
22/12/2011). 
 
405 HIGHTON, Elena I. et WIERZBA, Sandra M.  La relación … cit.., p.246. 
 
406 Pense-se, por exemplo, em uma consulta ginecológica gravada com imagens. 
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e não a realização da gravação caso o paciente demonstre expressamente resistência à sua 

execução. 

 

6.2 A validade do termo de consentimento informado 

 

  A prova do cumprimento do dever de informação não poderá ser feita 

mediante a apresentação de um formulário padrão, genérico. A visão do cumprimento do 

dever de informação como um processo impede que o termo de consentimento livre e 

esclarecido reflita apenas dados gerais sobre o procedimento/tratamento proposto. Se o 

objetivo primordial do termo é instrumentalizar a decisão autônoma do paciente, 

demarcando a área na qual ele(a) assumirá eventuais riscos decorrentes dos tratamentos 

que lhe serão ministrados, nada mais razoável que as informações nele contidas estejam 

detalhadas de acordo com os dados sensíveis de cada paciente407, de maneira tão 

personalizada quanto possível, retratando fielmente aquele momento preciso da relação 

desenvolvida entre o profissional e seu paciente. 

 

  O autor argentino Roberto Vásquez Ferreyra preleciona que o processo 

relativo ao desenvolvimento do consentimento informado deve acabar por ser 

instrumentalizado em documento, sendo que entende ele que aquele que melhor se presta a 

tal função é a ficha clínica preenchida pelo médico ou o prontuário [caso o paciente esteja 

sendo atendido em clínica ou hospital]408 e acresce, com o que se concorda totalmente, que 

                                                
407 Nesse sentido o parecer CREMERJ nº 124/2003, aprovado na sessão plenária de 05/02/2003, já 
manifestou entendimento contrário aos chamados “formulários padrões: “Por mais que reconheçamos as 
vantagens que possam advir da assinatura do mesmo é nossa impressão de que é muito difícil para qualquer 
paciente dar uma "carta branca", uma autorização para qualquer procedimento que tenha de ser feito, pois 
cada ato médico tem naturalmente a sua adequada indicação, risco, vantagem e desvantagem na sua 
realização e é muito mais lógico que o paciente, diante de cada um, ao receber os devidos esclarecimentos do 
seu médico assistente, concorde com o mesmo ou, em sua impossibilidade de analisar/opinar, os seus 
responsáveis o façam salvo nas situações emergências. Além disto, por mais que queira um Diretor 
normatizar, cada médico tem seu ponto de vista, sua forma de relacionamento médico-paciente e sua 
responsabilidade na proposição dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, sempre em busca da conduta 
ideal.” (consultado em: http://www.cremerj.org.br/skel.php?page=legislacao/resultados.php, acesso em: 
26/12/2001) 
 
408 VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto. El consentimiento informado en la práctica médica, p.18, in 
http://www.sideme.org/doctrina/articulos/ci-ravf.pdf, acesso em 29/12/2011. “Ahora bien, la instrumentación 
del consentimiento informado no puede pasar por esos formularios absurdos que generalmente se hacen 
firmar a todo paciente en el mismo momento en que ingresa a un establecimiento asistencial. Por empezar el 
consentimiento informado es un proceso prolongado que se va dando entre profesional y paciente y que luego 
deberá instrumentarse en algún documento. El documento por excelencia para instrumentar el consentimiento 
informado es la historia clínica o la ficha médica del paciente. Siempre insistimos que valen mucho más unas 
líneas manuscritas en la historia clínica confeccionadas por el médico tratante en las que se deja constancia 
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algumas linhas manuscritas pelo profissional na ficha clínica do paciente [desde que sejam 

legíveis, evidentemente], dando conta de que o informou sobre os riscos e vantagens de 

determinado tratamento, terão muito mais valor probante do que qualquer formulário de 

várias páginas, meramente assinado pelo paciente. 

 

  Essa posição é também adotada por Julio César Galán Cortés, que assevera 

que os documentos e formulários atinentes ao consentimento informado devem ser 

específicos e individualizados, porquanto um termo genérico de informação não seria 

válido e não produziria os efeitos desejados na medida em que não possibilitaria que o 

paciente pudesse decidir com suficiente conhecimento.409 

 

   Os formulários de consentimento “estandardizados” ou “produzidos em 

série”, assim denominados por Oscar E. Garay, são revestidos de extrema debilidade 

jurídico-probatória, pois não alcançam a finalidade essencialmente buscada: esclarecer 

para consentir em decisão autônoma, de forma individualizada e segundo as necessidades e 

condições de cada paciente.410 

 

  O mesmo autor refere que no processo informativo deve o médico abordar 

todas as questões técnicas adequadas e relevantes, possibilitar ao paciente que tire todas as 

dúvidas existentes mediante a formulação de questionamentos e estabelecer claramente a 

sua liberdade absoluta para decidir e mesmo reconsiderar anterior decisão de forma 

autônoma, sendo esse resultado refletido no termo.411 

 

  Nesse sentido, caso o documento a ser instrumentalizado pelo médico não 

esteja dotado dos elementos válidos aptos a formalizar o cumprimento do dever de 

informação, poderá ele ocasionar um efeito reverso, no sentido de prejudicar o médico que 

tenha eventualmente formulado um termo geral, unicamente com viés burocrático, onde 

                                                                                                                                             
de haberse informado al paciente de los riesgos y ventajas de un tratamiento y sus alternativas,  que un 
formulario preimpreso de varias hojas que el paciente tuvo que firmar al ingresar al establecimiento.” 
 
409 CORTÉS, Julio César Galán. Responsabilidad Civil … cit., p.390-391. 
 
410 GARAY, Oscar E. Derechos fundamentales de los pacientes. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p.423. 
 
411 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica ... cit., p.424. 
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constam informações vagas e imprecisas, vez que esse tipo de documento não será hábil 

para revelar com precisão o processo informativo que deveria ter antes sido desenvolvido. 

 

  Miguel Kfouri Neto, ao abordar o tema, avalia que o documento escrito 

poderá de fato fazer prova de erro na formulação do consentimento, como nos casos de 

minutas pré-elaboradas, com redação deficiente que permita, por exemplo, uma 

intervenção cirúrgica a qualquer médico do serviço, não apenas àquele efetivamente 

envolvido na obtenção do consentimento e na documentação do respectivo esclarecimento. 

Segundo o mesmo autor, “o termo excessivamente rígido, com permissões ou recusas em 

massa e com informações inadequadas e unilaterais, também de nada valerão”.412 

 

  O dever de informar na relação médico-paciente, além de possibilitar ao 

profissional demonstrar com algum nível de segurança o correto cumprimento do dever de 

informar, também protege a liberdade de decidir de seu paciente. Assim, a informação não 

pode ser considerada adequadamente fornecida quando não elucidados os elementos que 

deverão compor o consentimento do destinatário, receptor da dita informação.413 

 

  O termo de consentimento deverá ser formalizado em linguagem clara, 

simples, fiel, inteligível e acessível, de forma a facilitar a compreensão e posterior 

concordância do paciente. Devem ser esclarecidos todos os riscos e benefícios esperados 

relativos ao tratamento para que seja possível ao paciente orientar-se sobre a sua 

conveniência e, após, decidir autonomamente pela sua concretização. Recomenda-se a 

utilização de frases curtas e tão simples quanto possível, lembrando-se que o receptor das 

informações é alguém leigo em Medicina, como também o são advogados e juízes, que 

eventualmente poderão ter contato com tal documentação, caso a questão seja levada ao 

Judiciário. 

 

                                                
412 KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica ... cit., p.315. 
 
413 Nesse sentido, a lição de Ana Carolina Brochado Teixeira: “O consentimento informado não se limita à 
simples assinatura em um formulário, quase como um “contrato de adesão”. Ele deve ser entendido como um 
processo de diálogo e de compreensão do paciente sobre a situação que o envolve, através da construção de 
uma relação de confiança entre o enfermo e os profissionais de saúde, na qual o paciente participa, pergunta, 
esclarece e compreende a situação no âmbito da própria concepção de vida boa, para então, decidir o que é 
melhor para si, dentro do próprio projeto de vida que construiu para si mesmo, optando ou não pelo 
tratamento médico” (TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, ... cit., p.254). 
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  Todo esse panorama é também fundamental sob o aspecto probante, eis que 

casuisticamente se tem observado que a especificidade constante no termo de 

consentimento informado é diretamente proporcional à capacidade que terá o profissional 

médico de produzir sua defesa em casos de ações judiciais contra ele eventualmente 

promovidas. Nesse exato contexto caminha a lição de Elena I. Highton e Sandra M. 

Wierzba, para quem a prova da informação será tão mais difícil quanto menos formal seja 

a sua exteriorização.414  

 

  Se o paciente foi previamente informado, por escrito e esclarecido a respeito 

dos riscos envolvidos em determinado tratamento/procedimento e decidiu autonomamente 

assumi-los, não poderá atribuir ao médico violação do dever de informação. Não por outra 

razão Luis A. Kvitko menciona que um consentimento informado incorreto se converte em 

um mero formulário sem nenhuma validade judicial.415 A forma escrita trará com maior 

grau de certeza que o paciente elegeu determinado tratamento de modo racional e 

independente. 

 

  Contudo, o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido 

não será uma garantia absoluta de que o processo informativo foi levado a cabo de forma 

completa e precisa, visto que em muitas ocasiões a assinatura do paciente em um 

formulário – especialmente aqueles de natureza padronizada, usados para todos os tipos de 

tratamento, procedimento ou intervenção – não comprovarão efetivamente ter ele sido 

esclarecido e ser aquele ato a ser praticado sua escolha autônoma, em concordância com o 

proposto pelo seu médico. Daí a importância de que o termo seja tão específico quanto 

possível para cada moléstia ou procedimento/tratamento, tomando-se o cuidado de ali 

incluir algumas linhas ou espaço em branco destinado às observações específicas do caso 

de cada paciente individualmente considerado. 

 

 

 

 

                                                
414 HIGHTON, Elena I. et WIERZBA, Sandra M.  La relación … cit., p.181. 
 
415 KVITKO, Luis Alberto. El consentimiento informado. Ciudadela: Dosyuna, 2009, p.457. 
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6.3 A dificuldade de produção de provas 

 

  As demandas cujo objeto será a determinação do cumprimento do dever de 

informar por parte do médico encerrarão – no que respeita a produção de provas – aspectos 

complexos e sensíveis. Com efeito, restará quase impossível ao paciente, como regra, 

demonstrar que não lhe foram prestadas as informações e esclarecimentos aptos a permitir 

sua decisão autônoma. Está-se diante da probatio diabolica, entendida como “extrema 

dificuldade ou impossibilidade na produção da prova” que implica, por vezes, na vedação 

do direito fundamental à prova.416 

 

  André Gonçalo Dias Pereira, nessa mesma seara, afirma que a prova do 

cumprimento da informação, se atribuída ao paciente, será de extrema dificuldade, 

especialmente se pensada em termos de prova negativa. Segundo esse mesmo autor, o “não 

fazer”, por vezes, é demonstrável por processos mecânicos, físicos ou químicos, como não 

construir um muro ou não praticar uma cirurgia; contudo, essa lógica não tem aplicação no 

caso da prova do cumprimento do dever de informação, pois não há processo mecânico 

capaz de demonstrar que a informação não foi devidamente prestada.417 

 

  A capacidade de provar, nesse contexto, pende quase sempre para o lado do 

médico, que possui faticamente maiores elementos capazes de demonstrar que o dever de 

informação foi devida e efetivamente prestado. Enquanto o paciente se encontra numa 

posição de hipossuficiência fática relacionada à capacidade de provar, o médico 

ordinariamente disporá de melhores condições para tanto. O paciente, sem dúvida, terá 

maiores dificuldades em provar um fato negativo do que o médico de provar um fato 

positivo. Assim, deverá o juiz proceder a uma conformação dos sujeitos envolvidos na 

relação (sob a ótica, é evidente, da capacidade de provar) com vistas a possibilitar o efetivo 

direito à prova.418 

 

                                                
416 CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.93. 
 
417 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento ... cit., p. 189. 
 
418 CARPES, Artur. Ônus dinâmico ... cit., p.93. 
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  Na Espanha a prova do cumprimento do dever de informar também era 

considerada probatio diabolica dada (i) a assimetria da informação e em maior monta (ii) a 

posição privilegiada do acesso à informação por parte dos profissionais, o que dificultava 

significativamente que os pacientes produzissem a prova necessária à comprovação do seu 

direito.419 

 

6.4 O ônus da prova 

 

  As discussões relativas ao ônus da prova não mais podem ser enfrentadas à 

luz de regras estáticas, de maneira a transferir ao autor da pretensão resistida o dever de 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As regras do artigo 333 do Código de 

Processo Civil podem ser atenuadas, e mesmo reduzidas, diante de determinadas situações 

de direito substancial. A distribuição do ônus da prova é, hodiernamente, tema 

constitucional que está intimamente vinculado à garantia do acesso à tutela jurisdicional e 

à justiça.420 

 

  A prova da informação na relação formada entre o facultativo e seu paciente 

encerra inúmeras sutilezas, essencialmente porque como antes já mencionado, o termo de 

consentimento livre e esclarecido que identifica a existência da observância do dever de 

informação resulta de  um processo complexo. Uma premissa básica, antes já mencionada, 

é fundamental: ao paciente resta impossível – ou no mínimo extremamente difícil – fazer 

prova negativa, no sentido de que o médico não lhe prestou as devidas informações de 

modo a propiciar uma decisão esclarecida e autônoma. 

 

  A questão atinente ao ônus da prova no que toca ao dever de informação foi 

objeto de discussões intensas nos Tribunais Franceses. A partir de uma decisão exarada 

pela Corte de Cassação Francesa, em 25/02/1997, alterou-se toda a sistemática até então 

existente, de que caberia ao paciente fazer a prova do vício informativo. A decisão antes 

referida foi exarada no sentido de se atribuir ao profissional o ônus de demonstrar que a 

                                                
419 YERGA, Álvaro Luna. La prueba de la responsabilidad civil médico-sanitaria – culpa y causalidad. 
Madrid: Civitas, 2004, p.184, citando julgado STS, 1ª, 19.7.2001 (RJ 2001, 5561) 
 
420 GODINHO. Robson Renault. A distribuição do ônus da prova e a constituição in Provas: Aspectos Atuais 
do Direito Probatório. Coord. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Rio de Janeiro: Forense et São Paulo: 
Método, 2009, p.56-57. 
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informação fora devidamente prestada ao seu paciente. O acórdão que se tornou 

paradigmático, acabou por dar origem a dispositivo legal dentro do Código de Saúde 

Pública daquele país (artigo L1111-4421), que atribui ao médico ou ao estabelecimento de 

saúde o ônus de comprovar que a informação foi passada ao paciente de maneira adequada 

e dele foi obtido o devido consentimento.422 

 

  Daí porque há, no campo doutrinário e jurisprudencial, forte inclinação no 

sentido de que cabe ao médico o ônus de provar que as informações úteis e relevantes 

foram efetivamente prestadas aos seus pacientes. O fundamento para tanto cinge-se ao fato 

de que o profissional tem em seu favor maior disponibilidade e facilidade (no plano fático) 

de comprovar que o dever de informação foi devidamente observado.423 

 

  Como bem aponta Luis A. Kvitko424, em matéria médica a teoria das cargas 

dinâmicas probatórias intensificam para o médico o dever de comprovar que prestou as 

informações necessárias ao consentimento livre e esclarecido de seu paciente. Essa teoria, 

aplicada ao tema do presente trabalho, esteia-se no fato que o médico – mais e melhor 

capacitado para tanto – deverá trazer ao processo as provas que porventura lhe eximirão no 

sentido de demonstrar que o cumprimento do dever de informação foi adequadamente 

cumprido. 

 

                                                
421 Artigo 1111-4: “[...] Em cas de litige, Il appartient au professionnel ou à l`établlissement de santé 
dàpporter la preuve que lìnformation a été délivrée à lìntéressé dans les conditions prévues au présent article. 
Cette preuve peut être apportée par tout moyen”. Em tradução livre: “Em caso de litígio caberá ao 
profissional ou estabelecimento de saúde produzir a prova de que a informação foi dada ao interessado nas 
condições previstas no presente artigo. Esta prova poderá ser produzida por todos os meios.  
 
422 RAGAZZO, Carlos Emmanuek Joppert. Dever de informação ... cit., p.123-124. 
 
423 RIBOT, Jordi. Consentimiento informado y ... cit., p.59. 
 
424 KVITKO, Luis Alberto. El consentimiento ... cit., p.274. 
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  Nesse contexto, a teoria das cargas probatórias dinâmicas425 impõe o dever 

de provar à parte que se encontra em melhores condições de fazê-lo. No caso do dever do 

cumprimento de informação, caberá ao médico trazer aos autos os documentos visando 

demonstrar a obtenção do consentimento, após os devidos esclarecimentos ao paciente. Em 

estudo sobre o tema ora desenvolvido, André Gonçalo Dias Pereira refere que os Tribunais 

em vários países europeus (França, Espanha e Bélgica) tendem a impor ao médico a prova 

de que prestou ao seu paciente as informações adequadas e que dele obteve o necessário 

consentimento.426 

 

  Nesse mesmo sentido, Luis González Morán preceitua que há uma clara 

evolução jurisprudencial caminhando no sentido de que incumbe ao médico demonstrar 

que o dever de informação foi adequadamente cumprido, mediante a obtenção do 

consentimento informado.427 

 

  A linha de pensamento até aqui desenvolvida é corroborada quando aplicada 

à legislação que regula a relação sob análise no presente estudo. O paciente é, para todos os 

fins de direito, consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. A inversão 

do ônus da prova, na lição do Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, consiste num meio 

de facilitação de defesa com vistas a propiciar a efetiva realização da justiça.428 Por sua 

vez, Paulo Lobo acrescenta que o artigo 6º, inciso VIII, caracterizou a inversão do ônus da 

                                                
425 “Responsabilidade Civil. Médico. Clínica. Culpa. Prova. 
1. Não viola regra sobre a prova o acórdão que, além de aceitar implicitamente o princípio da carga dinâmica 
da prova, examina o conjunto probatório e conclui pela comprovação da culpa dos réus. 
2. Legitimidade passiva da clínica, inicialmente procurada pelo paciente. 
3. Juntada de textos científicos determinada de oficio pelo juiz. Regularidade. 
4. Responsabilização da clínica e do medico que atendeu o paciente submetido a uma operação cirúrgica da 
qual resultou a secção da medula. 
5. Inexistência de ofensa a lei e divergência não demonstrada. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 
nº 69309/SC, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 18/06/1996, in 
www.stj.jus.br, acesso em 20/12/2011). 
 
426 PEREIRA, André Gonçalo Dias. Consentimento… cit., p.190. 
 
427 La falta de información y consentimiento informado genera indemnización? in Los avances del derecho 
ante los avances de la medicina, coord.: GIL-DELGADO. Maria Reyes Corripio et COPO, Abel B. Veiga. 
Navarra: Aranzadi, 2008, p. 655. 
 
428 Inversão do ônus da prova na ação de responsabilidade civil fundada em erro médico in Doutrinas 
Essenciais, Responsabilidade Civil, Direito Fundamental à Saúde, coord.: NERY JUNIOR, Nelson et 
NERY, Rosa Maria de Andrade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.415. 
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prova como um direito básico do consumidor, positivando o princípio em regra geral que 

deve se submeter a toda e qualquer outra operação hermenêutica.429 

 

  Javier Larena Beldarrain refere uma sentença do Tribunal Supremo 

Espanhol de 21 de dezembro de 2005 (RJ 2005, 10149) que estabeleceu que a observação 

do consentimento informado revela um elemento fundamental do estado da arte (lex artis), 

integrante essencial da obrigação assumida pelo profissional.430 

 

  O mesmo autor menciona que atribuir ao paciente o ônus de comprovar que 

as informações atinentes ao tratamento e aos riscos nele envolvidos não foram prestadas 

consistiria em prova diabólica. Daí porque se justifica a inversão da carga probatória, 

transferindo-se ao profissional o ônus de demonstrar que prestou ao paciente as 

informações que estavam à sua disposição.431 

 

  O Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido 

de que a responsabilidade subjetiva do médico não exclui a possibilidade de inversão do 

ônus da prova, uma vez presentes os requisitos estampados no artigo 6º, VIII, do CDC, 

incumbindo ao profissional demonstrar que atuou segundo as orientações científicas 

adequadas.432 Há em favor do paciente uma presunção originada justamente de sua 

hipossuficiência técnica – relacionada à capacidade de produzir prova.433 

                                                
429 Responsabilidade civil dos profissionais liberais e o ônus da prova in Doutrinas Essenciais, 
Responsabilidade Civil, Direito Fundamental à Saúde, coord. NERY JUNIOR, Nelson et NERY, Rosa Maria 
de Andrade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.395. 
 
430 La carga de la prueba em el processo civil por responsabilidad médica in Los avances del derecho ante 
los avances de la medicina, coord. GIL-DELGADO, Maria Reyes Corripio et COPO, Abel B. Veiga. 
Navarra: Editorial Aranzadi, SA, 2008, p.219. 
 
431 BELDARRAIN, Javier Larena. La carga de la prueba en el processo civil por responsabilidad médica, in 
Los avances del derecho ante los avances de la medicina, Coord.: ,GIL-DELGADO, Maria Reyes Corripio et 
COPO, Abel B. Veiga. Navarra: Aranzadi, 2008, p.220. 
 
432 STJ, AgRg no Ag nº 969015/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/04/2011 
e REsp nº 696.284/RJ, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009, in www.stj.jus.br, 
acesso em 27/12/2011). 
 
433 Nesse contexto, indica André Almeida Garcia que: “a finalidade do legislador ao autorizar a chamada 
inversão do ônus da prova foi permitir um efetivo tratamento paritário das partes no curso do processo, para 
compensar desigualdades no plano substancial (monopólio das informações de uma das partes, por exemplo.” 
(Prova e responsabilidade médica in Provas: aspectos atuais do direito probatório coord.: NEVES, Daniel 
Amorim Assumpção. Rio de Janeiro: Forense et São Paulo: Método. 2009, p. 56-57). 
 



 
 

217 

 

  Essa linha de raciocínio, sem qualquer reparo, é aplicável à questão 

probatória no processo de informação do médico junto ao seu paciente. Conforme antes 

abordado, do ponto de vista prático é impossível transferir ao paciente o ônus de 

comprovar que não lhe foram prestadas as necessárias informações relativas a um 

determinado tratamento (supra chamada de “prova diabólica”). 

 

  Nesses termos, parece razoável que o paciente utilize, em seu benefício, do 

sistema consagrado pela Lei Consumerista que preconiza a inversão do ônus probatório, 

desde que constatada a sua hipossuficiência (que no caso em debate será quase sempre 

observada434, em razão do natural desequilíbrio técnico observado na relação médico-

paciente) e presente a verossimilhança das alegações apresentadas. A prova do 

cumprimento adequado da obrigação de informar deve ser atribuída ao sujeito que detém, 

de fato, as condições e os modos para fazê-lo. 

 

  Carmen Blas Orbán pondera que no contexto da sistemática do 

consentimento informado, a prova de que a informação foi previamente prestada incumbe 

ao médico demandado, que está em posição mais favorável tanto para consegui-la, quanto 

para produzi-la. Nesse exato sentido, colaciona essa autora uma sentença do Tribunal 

Supremo Espanhol, de 27 de abril de 2001, com o seguinte teor: 

 

“La prueba de haberse practicado información adecuada resulta a cargo de la 
parte demandada – en ese caso el centro sanitario –, por hallarse en situación 
favorable para aportala al pleito, al entrar en juego la facilidad de disposición de 
los medios probatorios”.

435
 

 

   Os argumentos ora desenvolvidos são corroborados por Carlos Emmanuel 

Joppert Ragazzo, que destaca que atribuir ao médico o ônus probatório em demandas cujo 

objeto é o dever de informar é uma tendência mundial.436 Segundo esse mesmo autor, há 

um consenso no sentido de que o profissional é a parte mais capaz no sentido de produzir a 

                                                
434 Pode-se citar como exceção o médico que tem como paciente outro médico da mesma especialidade/área 
de atuação. 
 
435 ORBÁN, Carmen Blas. El equilibrio … cit., p.206-207. 
 
436 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar ... cit, p.122-123. 
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prova da informação, sendo esse o fundamento que permite, nas ações judiciais, a inversão 

do ônus da prova.437 

 

  A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, no recente julgamento do recurso de Apelação nº 00324652320048260002, de 

relatoria do Desembargador Claudio Godoy438, ocorrido em 08/11/2011, em demanda 

ajuizada por paciente em face de médico, aplicou a teoria da carga dinâmica da prova e a 

inversão do seu ônus, estabelecendo que há uma inversão com relação ao sistema 

processual no que respeita ao princípio da carga probatória, exatamente em virtude da 

melhor condição técnica que tem o profissional médico no sentido de demonstrar que o 

dever de informação foi efetivamente cumprido”.439 

 

  O professor e desembargador Miguel Kfouri Neto, ao analisar o tema ora 

em debate, acentua que o médico tem o dever de informar seu paciente a respeito do 

diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento, alertando que “o ônus de provar 

a obtenção do consentimento informado cabe ao médico. Tal prova, preferentemente, deve 

ser escrita, revestir forma documental”.440 

 

  No que respeita ao cumprimento do dever de informação, pois, insta 

concluir que o ônus probatório será transferido, em regra, ao médico, posto encontrar-se 

ele – invariavelmente – em posição mais vantajosa no plano técnico (médico: capacidade 

                                                
437 “O demandado alega que informou corretamente à sua paciente sobre todos os riscos da operação, 
inclusive sobre a possibilidade de a mesma vir a engravidar mesmo após a realização da laqueadura. 
Acontece que não fez prova de suas alegações. Por um lado, não se pode exigir da demandante que produza 
provas negativas (de que não foi informada pelo requerido), e, por outro, estão aqui presentes os requisitos 
exigidos pelo CDC (art. 6º, inc. VIII) para a inversão do ônus da prova, isto é, a verossimilhança nas 
alegações e a hipossuficiência do consumidor [...]. Caberia, então, ao profissional requerido fazer prova de 
que expôs à demandante todos os riscos e possíveis consequências da cirurgia de laqueadura de trompas, 
ônus do qual não se desincumbiu (TJ/RS, Apelação nº 70005322730/2002, Relator Luiz Ary Vessini de 
Lima, 10ª Câmara Cível, julgado em 19/02/2004, in www.tjrs.jus.br, acesso em 25/08/2011). 
 
438 “Ora, diante deste quadro, quer pela teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova, quer pela inversão 
de que cuida o artigo 6º, VIII, do CDC, que se supõe ser regra de juízo, de julgamento, às rés cabia 
comprovar o escorreito proceder no atendimento da autora [...]”. 
 
439

 Em igual sentido o autor argentino Luis A. Kvitko assevera que “en matéria médica la teoria de las 
‘cargas dinâmicas probatorias’ y sus aplicaciones extensivas agravan esse deber en cabeza del medico”. 
(Consentimiento ... cit., p.274). 
 
440 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil ... cit., p.45. 
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de provar que informou versus paciente: capacidade de provar que não foi informado). 

Pensar em sentido contrário, partindo-se de uma interpretação literal e ultrapassada do 

sistema processual, seria o mesmo que afastar por completo a concepção do direito à prova 

como forma de garantia da efetiva prestação jurisdicional. 

 

  Contudo, cumpre, por derradeiro, lembrar do papel fundamental da prova 

representada pelo prontuário para o facultativo. Deve ele ser compreendido como um 

importante meio de facilitação, na eventualidade de precisar o médico defender-se em 

processo judicial ou ético. Garantindo sua completude e ausência de rasuras (seja em 

papel, seja em meio eletrônico) poderá o profissional utilizar tal documento para alicerçar e 

fazer prova sobre toda a linha de raciocínio empreendida, tanto nos cuidados de saúde, 

quanto na informação devidamente prestada ao paciente. Por conseguinte, o profissional 

deve encontrar no prontuário/ficha clínica bem preenchidos grandes aliados. Ademais, 

importante consignar que tanto o Judiciário quanto os Tribunais de Ética, com sua argúcia 

característica, saberão bem sopesar sua força probante, em cotejo com eventuais alegações 

de pacientes. 
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  CAPÍTULO VII 

 

 

DEVER DE INFORMAÇÃO NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE E 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

7.1 Dever de Informar na relação médico-paciente: obrigação principal ou anexa? 

 

  Como já tratado, a relação médico-paciente é de natureza complexa, 

compreendendo um feixe obrigacional de direitos, deveres, ônus, faculdades e sujeições. A 

informação, que é um modo efetivo de o Direito reequilibrar as relações de consumo441, 

compõe um dos deveres/direitos desta relação. 

 

  Com efeito, muito embora uma das partes detenha muito mais informação 

técnica que a outra, em razão de sua formação profissional442, é fato que ambas devem 

prestar informação reciprocamente, já que há elementos que o médico desconhece e que 

lhe devem ser, obrigatoriamente, comunicados pelo paciente. 

 

  Para que o dever de informação reste efetivamente cumprido pelo médico, é 

necessário que o paciente, já na etapa pré-contratual, forneça os dados necessários aptos a 

possibilitar que o profissional compreenda as necessidades e intenções que determinarão as 

condições do vínculo contratual que se formalizará. 

 

  Nessa linha de raciocínio, estabalecem Carlos Gustavo Vallespinos e 

Federico Alejandro Ossola uma regra de conduta pela qual os pacientes “devem informar 

para serem informados”, ressalvando que a não informação pelo paciente pode ensejar erro 

                                                
441 MARQUES, Claudia Lima. Contratos ... cit., p.772. 
 
442 MARQUES, Claudia Lima. Contratos ... cit, p.772: Nas relações entre leigos e experts, consumidores e 
fornecedores, um dos agentes econômicos detém a informação, sabe algo, e pode comunicar este algo para o 
outro ou omitir, pode fazê-lo de boa-fé e lealmente, informando de forma completa, suficiente e adequada, 
informando sobre os riscos, os perigos os efeitos, as chances e tudo o mais que for essencial para exercitar 
seu direito de escolha. 
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(vício) que pode ser causa de nulidade do ato jurídico e eximente de responsabilização 

civil.443 

 

   No mesmo sentido, João Vaz Rodrigues assinala que o paciente deve, 

espontaneamente, prestar as informações que acredita estarem relacionadas ao diagnóstico 

e terapia do mal de que é portador, e acrescenta que a falta de colaboração (ou a 

colaboração deficiente) ensejará a impossibilidade de responsabilizar o profissional pela 

atuação técnica incorreta e a possibilidade de o médico recusar-se a assisti-lo (ressalvada a 

situação em que há perigo à integridade física ou à vida do paciente).444 

 

  Pode-se citar, como exemplo, um paciente hemofílico que procura um 

médico em razão de uma situação diversa da sua condição de portador da hemofilia e que 

deixa de informar ao profissional acerca de sua doença de base, fazendo com que o 

profissional não o informe a respeito de tratamento alternativo à condição apresentada 

naquele momento, que não envolva procedimento cirúrgico, dadas as suas peculiares 

condições prejudicadas de cicatrização. Ou, ainda, um paciente alérgico que não comunica 

essa condição ao médico, fazendo com que o facultativo deixe de analisar e informar as 

opções terapêuticas que não envolvem o alérgeno. 

 

  De qualquer forma, o que é importante ter em mente é que o vínculo 

médico-paciente é uma relação jurídica de natureza complexa, que encerra inúmeros 

deveres recíprocos de conduta aos quais as partes estão sujeitas e que vão muito além da 

prestação dita ‘principal’ – relacionada esta, via de regra, ao próprio objetivo de 

diagnóstico e/ou cura do paciente. Assim, como bem elucida Cláudio Luiz Bueno de 

Godoy445, além de recíprocos tais deveres transitam fluidamente nesse todo, nesse 

complexo, que é a relação obrigacional. 

 

  Cumpre debater, entretanto, qual a posição assumida pelo dever de informar 

no âmbito desta especial relação que é a do médico com seu paciente. De fato, dadas as 

                                                
443 VALLESPINOS, Carlos Gustavo et OSSOLA, Federico Alejandro. La obligación ... cit., p.212-213. 
 
444 RODRIGUEZ, João Vaz. Consentimento ...  cit., p.225 e 237. 
 
445 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função ... cit., p.79. 
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peculiaridades desta relação, é quase intuitivo, segundo se procurará demonstrar a seguir, 

que a informação assume, aqui, especialíssimo destaque, sendo tão importante quanto a 

obrigação tradicionalmente denominada ‘principal’, referente à entrega propriamente dita 

da prestação contratada. 

 

  Em primeiro lugar, é preciso destacar que a relação de que se está tratando 

envolve direitos fundamentais de há muito já consagrados pela ordem jurídica e que 

merecem proteção especial, tal como já foi tratado no capítulo I supra deste trabalho. Com 

efeito, o só fato de a relação médico paciente envolver, diretamente, direitos fundamentais 

da personalidade humana tais como a vida, a saúde, a integridade física, a integridade 

emocional e a liberdade, implica a conclusão quase inexorável de que a informação é, aqui, 

a pedra de toque, o elemento capaz de fazer com que esta relação se desenvolva 

legitimamente. 

 

  A relação médico-paciente envolve, em última instância, o valor 

fundamental liberdade. O homem deve ser livre para decidir o que bem entender acerca de 

seu corpo, de sua saúde, de sua vida, enfim. E o exercício dessa liberdade, frise-se, não é e 

jamais será possível sem informação. Ser livre é, na verdade, ter alcance a todas as 

informações necessárias para que se possa fazer uma escolha própria, uma escolha 

autêntica, íntegra e independente de injunções alheias. 

 

  Outra peculiaridade da relação médico-paciente é o fato de haver, nela, clara 

vulnerabilidade técnica de uma parte em relação a outra. Como já foi tratado ao longo 

deste trabalho, o médico detém amplo conhecimento técnico do qual o paciente não 

partilha. 

 

  Todas essas peculiaridades fazem da informação, no âmbito da relação 

médico-paciente, um elemento fundamental e determinante para o seu bom 

desenvolvimento, razão pela qual se entende que ela assume importância principal, ao lado 

da prestação que é objeto específico dos cuidados relacionados à saúde (diagnóstico, cura 

etc...). 

 



 
 

223 

  Cumpre dizer, outrossim, que a discussão não é estéril ou meramente 

acadêmica. Ela tem, em realidade, repercussão prática bastante relevante, pois é 

determinante para a formulação de entendimento a respeito de ser ou não a falha ou 

omissão da informação causa suficiente e autônoma para gerar o dever de indenizar, ainda 

que não tenha ocorrido, propriamente, falha na entrega da prestação atinente aos cuidados 

de saúde. Este tema, portanto, será objeto de item específico deste capítulo, eis que compõe 

a questão fundamental deste trabalho. 

 

  Antes, contudo, mostra-se necessário discorrer um pouco mais acerca do 

dever de informar tal como previsto no CDC brasileiro, bem como acerca dos 

entendimentos doutrinários já emitidos sobre o dever especificamente no âmbito da relação 

médico-paciente. 

 

  Judith Martins-Costa, por exemplo, ao tratar dos já consagrados deveres 

instrumentais, laterais ou acessórios refere situarem-se eles de forma autônoma em relação 

à obrigação principal, aduzindo ainda que, de forma geral, dirigem-se aos dois 

participantes do vínculo e têm por objetivo a proteção dos interesses recíprocos. Tratando-

se de deveres de conduta por meio dos quais se realiza o mandamento da boa-fé objetiva, 

devem eles permear toda e qualquer relação, independentemente do objeto contratual que 

tenham – daí constatar, a jurista, a sua autonomia em relação aos deveres ditos 

“principais”. 

 

  Assinala a referida autora, portanto, ter o dever de informação especial 

importância nas relações de consumo, exatamente como realização do “mandamento da 

boa-fé objetiva” – ou, também, “por expressa disposição legal”, em virtude do que 

dispõem inúmeros artigos do CDC, dentre os quais, dá destaque ao artigo 31, que se 

considera fundamental no presente estudo.446  

 

                                                
446 Vale destacar que, dentro dos chamados deveres de cuidado, encontram-se aqueles de aviso e 
esclarecimento. Judith Martins-Costa cita, nesse contexto, exemplo do advogado que deve “aconselhar o seu 
cliente acerca das melhores possibilidades de cada via judicial passível de escolha” para obter a satisfação de 
suas necessidades, assim como o do médico de “esclarecer ao paciente sobre a relação custo/benefício do 
tratamento escolhido, ou dos efeitos colaterais do medicamento indicado”. (MARTINS-COSTA, Judith. A 
boa-fé...cit.,p.439). 
 



 
 

224 

  De fato, o referido dispositivo (artigo 31 do CDC447) trata especificamente 

da informação a ser prestada por fornecedores – como é o caso dos médicos, 

evidentemente – a quem incumbe, portanto, proceder aos esclarecimentos sobre objeto e 

características do contrato relacionado ao cuidado de saúde. Têm eles, também, justamente 

em função de sua qualificação técnica em relação a seus pacientes, os deveres de 

aconselhamento e de advertência.448  

 

  Como já amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, a raiz da 

informação a ser prestada encontra-se tanto no princípio da transparência, previsto no 

artigo 4º, no artigo 6º, III (informação adequada e clara), ambos do CDC, quanto também, 

como já referido no princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido é que assinalou o Ministro 

Castro Meira, em voto exarado em Recurso Especial, que o “direito à informação, 

abrigado expressamente pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas de 

expressão concreta do Princípio da Transparência, sendo também corolário do Princípio 

da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados pelo CDC.” 

 

  Ao aprofundar o enfrentamento da questão, o magistrado evidenciou de 

modo claro a sua opção pela autonomia do dever de informação, afirmando textualmente 

que “no âmbito da proteção à vida e saúde do consumidor, o direito à informação é 

manifestação autônoma da obrigação de segurança”, segurança essa que o consumidor 

pode legitimamente esperar de tal serviço.449 

 

  O dever de informação de que trata o artigo 31 do CDC e que deve permear 

a relação médico-paciente incide tanto no momento pré-contratual, quanto durante o 

desenvolvimento do contrato em si e mesmo no período pós-contratual, dada a sua própria 

natureza, que pressupõe novos momentos informativos à medida que a obrigação sofre 

modificações ou novos fatos se apresentam. 

                                                
447 CDC - Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990: 
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 
saúde e segurança dos consumidores. 
 
448 GODOY, Claudio Luis Bueno de. Função ...cit.,, p.80. 
 
449 STJ, Recurso Especial nº 722.940/MG, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
24/11/2009, in www.stj.jus.br, acesso em 21/09/2011). 
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  Assim, um profissional, após ter realizado uma cirurgia e em função de seus 

achados cirúrgicos, deverá prestar novos esclarecimentos quanto a diagnóstico, 

prognóstico, riscos e alternativas. Em outra hipótese, o profissional poderá ter que prestar 

informações quanto às consequências advindas da utilização de determinada droga (caso 

guarde ela relação com o tratamento a que se submeteu o paciente sob seus cuidados), 

ainda que já tenha decorrido largo período temporal. 

 

  Denota-se que haverá relações mais instantâneas e aquelas que se estendem 

no tempo, variando em razão do problema apresentado pelo paciente e pela especialidade 

médica exercida: assim uma simples dermatite pode ser objeto de uma única consulta com 

um Dermatologista, enquanto que uma doença progressiva, como, por exemplo, um câncer, 

pode demandar uma relação prolongada com um Oncologista. 

 

  O artigo 31 do CDC, ao tratar do dever de informação, estabelece que deve 

obedecer a determinados critérios para que possa ser considerado bem prestado: deve ser a 

informação correta (verdadeira); clara (compreensível); precisa (nem prolixa e nem 

escassa) e ostensiva (de fácil constatação e percepção). Além disso, a doutrina aponta que 

o dever de informação previsto no referido dispositivo pode ser desmembrado em quatro 

sub-categorias: (i) informação-conteúdo, relativa às características intrínsecas do serviço; 

(ii) informação-utilização, quanto à fruição do serviço; (iii) informação-preço, quanto aos 

custos e forma de pagamento; e (iv) informação-advertência, relativa aos riscos.450 

 

  Já no seu artigo 20, o CDC, ao tratar dos vícios de qualidade que afetam os 

serviços, tornando-os inadequados, faz menção, em seu caput à disparidade apresentada 

entre oferta e os serviços efetivamente fornecidos, numa clara referência ao dever de 

informação não corretamente prestado, capaz de gerar sanções específicas ao fornecedor de 

serviços. 

 

                                                
450 Nesse sentido, assinala Bruno Miragem que: “É necessário que a informação seja transmitida de modo 
adequado, eficiente, ou seja, de modo que seja percebida ou pelo menos perceptível ao consumidor. Em uma 
relação contratual, o conteúdo da informação adequada deve abranger essencialmente: a) as condições da 
contratação; b) as características dos produtos ou serviços objetos da relação de consumo; c) eventuais 
consequências e riscos da contratação”. (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 2ª edição, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.128-129). 
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  Não é difícil perceber, assim, que a questão relacionada ao dever de 

informação ganha, no diploma consumerista, regime próprio e independente daquele que 

visa regulamentar a prestação de serviço “propriamente dita”, que compõe o objeto 

“principal” da contratação (no caso, as prestações atinentes aos cuidados de saúde que os 

pacientes esperam de seus médicos). 

 

  De fato, este dever, de bem desempenhar os cuidados atinentes à saúde do 

paciente e de agir segundo os ditames da lex artis está sujeito a um regime próprio: ele 

configura, para o médico, via de regra (mas nem sempre) uma obrigação de meios em que 

ele não se vincula com o resultado, sendo necessária a comprovação de seu agir culposo, 

conforme previsão do artigo 14, §4, do CDC, para ensejar sua responsabilização.451 

 

  Assim, por ser o dever de informação (i) manifestação autônoma da 

obrigação de segurança do fornecedor do serviço e (ii) estando regulamentado pelo artigo 

31 do CDC, também de forma autônoma, o defeito de disparidade informativa, parece 

claro ser ele dever principal, que integra o feixe obrigacional complexo a unir paciente e 

seu médico. Nesse mesmo sentido esclarece Claudio Luiz Bueno de Godoy ao referir que 

“no CDC o dever de informação galga posição de dever mesmo principal de prestação”.452 

 

  No mesmo diapasão caminha o entendimento do Ministro do STJ, Paulo de 

Tarso Vieira Sanseverino ao asseverar que houve, com a introdução do CDC em nosso 

ordenamento, como uma das mais importantes novidades “um incremento do dever de 

informação” que pode acarretar responsabilização para o profissional liberal “embora 

tenha atuado com a diligência esperada, por não ter informado de modo correto e 

                                                
451 Como já assente entre os doutrinadores, tal exceção contida na Lei 8078/90 limita-se ao profissional 
liberal e não impede que todas as outras disposições contidas no CDC incidam sobre sua relação com seu 
paciente, como as cláusulas abusivas objeto do artigo 51, as práticas abusivas do artigo 39 e a inversão do 
ônus da prova, do artigo 6º, VIII, por exemplo. 
 
452 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, in 
Responsabilidade civil nas relações de consumo, coord.: SILVA, Regina Beatriz Tavares da. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p.149. 
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adequado o seu cliente”453, e que “nascem do contrato de prestação de serviços inúmeras 

obrigações distintas para ambas as partes”.454 

 

  Conclui-se, assim, que no âmbito da relação médico-paciente existem ao 

menos duas prestações distintas, que podem – de forma autônoma – ser ou não cumpridas, 

gerando responsabilidade para a parte inadimplente: uma delas é aquela tradicionalmente 

denominada como obrigação “principal”, e está relacionada aos cuidados de saúde do 

paciente (diagnóstico, cura etc.). A outra diz respeito ao dever de informar, cujo 

descumprimento deverá gerar, por si, responsabilização do médico, independentemente de 

haver ou não falha no cumprimento da primeira, tal como se passará a sustentar a seguir. 

 

7.2  Entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da responsabilidade 

civil decorrente do inadimplemento do dever de informar 

 

  Como já demonstrado anteriormente no capítulo V supra, a inadimplência 

parcial ou total no cumprimento do dever de informação gerará um consentimento eivado 

de anulabilidade455, visto que a falta da correta, completa e inteligível informação impede 

que o consequente consentimento emanado pelo paciente seja qualificado, como seria 

necessário, pela correta compreensão do conteúdo transmitido pelo profissional. 

 

  Nesse compasso, Fernando Campos Scaff leciona que o descumprimento do 

dever de obter consentimento informado ensejará a obtenção de ressarcimento pelo 

paciente e que tal inadimplemento é “causa autônoma de culpa, reconhecida como uma 

agressão à liberdade e aos direitos da personalidade do paciente e, por si só, também 

capaz de gerar pretensão distinta à obtenção de uma indenização...”.456 

 

                                                
453 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do 
fornecedor. 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p.199. 
 
454 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil .... cit., p.198. 
 
455 Na lição de Francisco Amaral, o erro constitui, nos termos do artigo 171, causa de anulabilidade do 
negócio jurídico, resultante da existência de vício na formação da vontade. (AMARAL, Francisco, Direito... 
cit., p.545). 
 
456 SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde ... cit., p.98. 
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  O jurista espanhol Luis González Morán, por sua vez, assevera que “o 

consentimento informado constitui direito humano fundamental”457, consistindo em um 

dos mais recentes aportes à teoria dos direitos humanos e sendo corolário - como já 

afirmado - dos direitos à vida, à integridade física e à liberdade de escolha. É direito de 

manifestar-se autonomamente e decidir, por si só, questões atinentes à própria saúde e 

vida, como desdobramento da disposição autônoma e soberana do indivíduo sobre o 

próprio corpo. 

 

  De forma geral, nos julgados do Tribunal Supremo da Espanha a omissão de 

informação (e seu consequente consentimento) também é compreendida como dano em si 

mesmo, que não deve ser suportado pelo paciente, vez que atenta contra a liberdade de 

decisão e escolha deste. Assim, mesmo tomando todos os cuidados com a saúde do 

paciente, os médicos não podem descurar de sua dignidade e autonomia – devendo zelar, 

portanto, por mantê-los suficientemente informados e de obter, deste modo, o seu 

respectivo consentimento. 

 

  Constatando essa tendência jurisprudencial em seu país, Morán informa que, 

muito embora o caminho para fazê-lo ainda não se encontre muito claro na Espanha, “as 

exigências dos direitos fundamentais caminham no sentido de se considerar a omissão 

informativa e a obtenção de consentimento como um dano autônomo, individualizado e 

indenizável, devendo-se buscar parâmetros objetivos para uma justa reparação”.458 

 

  Em igual sentido o ensinamento de Gianluca Montanari Vergallo, professor 

na universidade de Roma – La Sapienza, ao afirmar que “deve-se excluir a noção de que o 

dever de informação seja acessório ou instrumental”, uma vez que “essa qualificação 

[informação como direito anexo] parece, de fato, ser incompatível com a obrigação de 

informar o paciente da relação custo-benefício do tratamento proposto e das eventuais 
                                                

457 MORÁN, Luis González. La falta de … cit., p.655 no original: “El consentimiento informado constituyie 
un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas aportaciones realizada em la teoria de los 
derechos humanos, consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad 
física y a la libertdad de conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por si mismo en lo atinetnte a la 
própria persona y a la própria vida y consecuencia de la autodisposición sobre el próprio cuerpo”. 
 
458 MORÁN, Luis González. La falta de… cit. p.668. Tradução livre. No original: “Todavía no está muy 
claro el camino, pero las exigências de los derechos fundamentales caminan en la dirección de considerar la 
omisión de la información y de la obtención del consentimiento como um dano autónomo, individualizado e 
indemnizable, por lo que habría que tratar de buscar unos parámetros objetivos para una justa reparación”. 
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alternativas diagnóstico-terapêuticas, tratando-se de obrigação que tutela um direito 

fundamental do indivíduo, constitucionalmente garantido”.459 

 

  Na Suíça, em igual sentido, estudo a respeito de informação e gravidez 

afirma que “na esteira das reivindicações em favor da sua autodeterminação, a 

informação transmitida às pacientes é considerada como sendo nuclear nas relações 

médicas” e que “a transmissão das informações não visa apenas dar às pacientes os meios 

para que possam escolher, mas também para lhes delegar o peso de sua decisão” (divisão 

de riscos).460 

 

  O jurista argentino Jorge Mosset Iturraspe consigna que “a omissão, 

limitação ou cerceamento da informação, ou então seu falseamento ou engano quanto à 

mesma geram responsabilidade civil, sem prejuízo das consequências no âmbito penal e 

administrativo”.461 Há na Argentina, desde 2009, lei relativa aos direitos dos pacientes.462 

 

  Miguel Piedecasas, também professor argentino, aduz que ao prestar 

informação de forma inadequada o profissional coloca-se em posição de inadimplemento 

contratual, sujeito à responsabilização por dano que possa causar.463 Afirma ele que, nessa 

                                                
459 VERGALLO, Gianluca Montanari. Il rapporto cit., p.244-245, Tradução livre. No original:  “[...] sembra 
di dover escludere que il dovere di informazione sia accessorio o strumentale: tale qualificazione appare, 
infatti, incompatibile com l’obbligo di informare il paziente del rapporto costi-benefici del trattamento 
proposto e delle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, tratandosi di un obbligo funzionale alla tutela 
di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito della persona”. 
 
460 BURTON-JEANGROS, Claudine; HAMMER, Raphaël; MANAÏ, Dominique: ISSENHTH-SCHARLY, 
Ghislaine. Risques et informations dans le suivi de la grossesse: droit, étique et pratiques sociales. Berna: 
Stämpli, 2010, p.26-27. Tradução livre. No original: “Pour ces différentes raisons, l’information délivrée aux 
patients est jugée centrale dans les relations de soins” […] “[…] dans le prolongement des revidications en 
faveur de l’autodetérmination des pácients, la transmission d’informations par les médicins vise a donner aux 
patients les moyens de choisir, mais aussi à leur déléguer le poids de la décision”. 
 
461 ITURRASPE, Jorge Mosset. Derechos ... cit., p.44. Tradução livre. No original: “[...] que la omisión, 
limitación, o cerceamiento de la información o falseamiento o engaño sobre la misma generan 
“responsabilidad civil”, sin perjuício de producir consecuencias en el âmbito penal y administrativo”. 
 
462 Lei 26.529, promulgada em 19 de novembro de 2009. 
 
463 PIEDECASAS, Miguel A. et ITURRASPE, Jorge Mosset, Derechos ... cit., p.218-219. Corte de 
Cassazione, Finochiaro, Clelia, 1999-1308. Tradução livre. No original: “La inobservância del deber de 
información que tiene el médico respecto del paciente constituye un incumplimiento contractual y al mismo 
tiempo una violación del derecho a la salud que corresponde al paciente con independencia del contrato”. 
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hipótese, além de haver um concurso de responsabilidades de natureza contratual e 

extracontratual, incorre o profissional em violação ao princípio do neminem laedere.  

 

  Visando ilustrar esse entendimento, o jurista argentino faz menção a julgado 

da Corte de Cassação italiana segundo o qual “a inobservância do dever de informação 

que tem o médico em relação ao paciente constitui inadimplemento contratual e ao mesmo 

tempo violação do direito à saúde que a ele corresponde, independentemente do 

contrato”.464 

 

  Esposando entendimento em sentido contrário, Carlos Gustavo Vallespinos 

e Federico Alejandro Ossola (ambos da Universidade de Córdoba)465, ao realizarem a 

análise dos deveres, obrigações e ônus de informar, concluem situarem-se eles dentro da 

categoria dos deveres acessórios de conduta, estando presentes em todo o iter contratual.466 

 

  Sustentam os professores da Universidade de Córdoba que, se a falta de 

informação ocorrer concomitantemente com uma má prática médica, a primeira terá pouca 

relevância, e que, mesmo o descumprimento absoluto desse dever de informação não 

acarretará responsabilização do profissional se a prestação referente ao serviço de saúde 

contratado for cumprida adequadamente, sem qualquer culpa.467 

 

  Contudo, esses mesmos autores colacionam jurisprudência em que se 

condena o profissional, que durante uma intervenção programada, realizou ato sobre cujos 

riscos de ocorrência não havia informado à autora da ação. No caso, o facultativo, durante 

um procedimento cirúrgico, acabou por extirpar os órgãos reprodutores de sua cliente, sem 

que ela tivesse tido oportunidade de decidir ou ter a chance de se recusar a se submeter ao 

procedimento.468 Portanto, aparentemente, a jurisprudência colacionada pelos autores 

                                                
464 Corte di Cassazione Italiana: Finnochiaro, Clélia, R. C. e S. 1999-1308. 
 
465 VALLESPINOS, Carlos Gustavo et OSSOLA, Federico Alejandro. La obligación … cit., p.208-209. 
 
466 Aduzem, entretanto, que o alcance das finalidades do contrato não se reduz ao cumprimento de uma única 
obrigação (principal): a situação de dívida não se esgota nem se restringe à prestação principal avençada, 
tendo maior complexidade e indo além do dever central que une o devedor ao credor. Destarte tais deveres de 
conduta são modos de colaboração voltados a tornar possível e efetiva a prestação. 
 
467 VALLESPINOS, Carlos Gustavo et OSSOLA, Federico Alejandro. La obligación… cit. p.295. 
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argentinos prevê hipótese distinta daquelas duas antes descritas, na qual o dano à saúde da 

paciente não derivou de uma má prática médica – situação que será objeto de estudo mais 

adiante. 

 

  De qualquer forma, embora haja uma clara tendência doutrinária, no cenário 

europeu, no sentido de considerar autônomo o dever de informação; há também, por outro 

lado, entendimento mais conservador de que ainda seria prematuro falar-se em obrigação 

autônoma de informar – especialmente se considerada esta autonomia como pressuposto 

autorizador de condenação indenizatória. 

 

  A base dessa posição assenta-se sobre o argumento de que não obstante ser 

admissível a ideia de fundamento próprio para a obrigação de informar, o mesmo não se 

pode dizer quanto à sua sanção (que deveria valer-se da teoria dos vícios do 

consentimento).469 

 

  Entretanto, com todo acatamento que é devido aos juristas em tela, não 

parece ser a mais acertada a posição por eles emanada. Entende-se, ao contrário, que 

dependendo do caso concreto e de suas particularidades, o dever de informar pode sim 

assumir suficiente corpo, transcendendo a um plano distinto, deixando de ser mero dever 

acessório enquadrado em uma única prestação, para elevar-se à categoria de obrigação 

distinta, mensurável autonomamente – e, portanto, capaz de gerar responsabilidade civil 

independentemente de o dever técnico correspondente ter sido bem ou mal cumprido. 

Assim, por ter fisionomia própria, é possível distinguir o dever de informação das outras 

condutas devidas, em especial, da prestação tradicionalmente entendida como principal 

(relacionada com os cuidados de saúde efetivamente contratados). 

 

 

                                                                                                                                             
468 No original: “Corresponde condenar al médico que durante una intervención quirúrgica programada 
realizó una prática respecto de la cual no le había informado a la actora sobre la posibilidad de que acaeciera 
ese riesgo - en el caso, extirpación de los órganosreproductores -, ya que no surge de las constancias 
probatórias que la paciente haya teniso la oportunidad de decidir y, consecuentemente, que haya tenido la 
chance de negarse a que le efectuaran la prática.” SC Mendoza, Sala I, 31/3/08, R.D.S.S.M. del H.” RCys, 
2008-535. 
 
469 LLOBET I AGUADO, Josep. El deber de información en la formación de los contratos. Madrid: Marcial 
Pons, 1996, p.54. 
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7.3 Descumprimento da obrigação de informar como causa geradora de 

responsabilidade 

 

  De fato, como já foi tratado acima, o ordenamento jurídico brasileiro 

contempla a individuação do descumprimento da obrigação de informação, abrigada no 

artigo 31 do CDC, que aponta para o vício da disparidade informativa, fulminando-o com 

as sanções previstas na mesma norma, em seu artigo 20. Daí ficar nítido ser a obrigação de 

informar autônoma, formando – como já defendido – com a “obrigação nuclear oriunda 

do contrato médico, que é a de fazer, e cujo conteúdo é uma prestação de diligência 

apropriada para a cura, de acordo com os níveis de conhecimento científicos existentes no 

momento da prestação e as circunstâncias do paciente, tempo e lugar”470 verdadeiro feixe 

obrigacional, ocupando ambas posições de obrigações principais. 

 

  O jurista argentino Ricardo Lorenzetti parece apontar nessa mesma direção. 

Observa ele que “quando o tratamento é prestado com culpa, normalmente é irrelevante a 

discussão sobre o dever de informar porque a responsabilidade existirá com a 

demonstração do primeiro aspecto”.471 Sustenta, entretanto, que o fato de a informação 

não ter sido prestada – ou ter sido prestada de maneira deficiente, de tal sorte a impedir a 

correta manifestação do consentimento do paciente – deverá, no mínimo, agravar a 

responsabilidade do profissional, já que foram causados danos diversos ao paciente, quais 

sejam: (i) dano à integridade física em razão do agir culposo na própria prestação do 

serviço de saúde e: (ii) dano ao seu direito de liberdade e autodeterminação, já que o 

paciente poderia ter escolhido não se submeter ao tratamento proposto. 

 

  Indo mais adiante, Lorenzetti defende – acertadamente – que a questão do 

defeito de informação sem a ocorrência de falha no tratamento/procedimento é relevante, e 

que a culpa por não haver informado ou por tê-lo feito de forma deficiente gera sim 

responsabilidade, independentemente de ter havido ou não negligência no tratamento 

                                                
470 Corte Suprema de Justiça argentina, CSJN, 11/07/2006, LL2007-A-559. Voto do Ministro Ricardo Luis 
Lorenzetti. Tradução livre. No original: “La obligación nuclear causada por el contrato médico es de hacer, 
cuyo contenido es una prestación de diligencia apropriada para la curación, conforme con el nivel de 
conocimientos científicos existentes al momento de la prestación y las circunstancias de persona, tiempo y 
lugar […]”. 
 
471 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad civil … cit., Tomo I, p.212. Tradução livre. No original: 
“Cuando el tratamiento es prestado con culpa, normalmente es irrelevante la discusión sobre el deber de 
informar, porque la responsabilidad existe con la demonstración del primer aspecto”. 
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técnico dispensado ao paciente. Isso porque, diz ele, se o paciente houvesse sido 

corretamente informado a respeito dos riscos envolvidos, poderia ter optado por não se 

submeter ao tratamento/procedimento e ter, dessa forma, evitado a intercorrência geradora 

do dano que se concretizou, mesmo tendo havido correto adimplemento da prestação do 

serviço profissional.472 

 

  Nada obstante, é preciso ponderar que o consentimento livre e esclarecido 

outorgado pelo paciente ao seu médico não libera este último das consequências de um agir 

imprudente, imperito ou negligente: o consentimento informado apenas exime o 

profissional de responsabilização por eventuais riscos (i) que tivessem sido objeto de 

informação e (ii) que tivessem se concretizado, apesar de o profissional ter seguido a lex 

artis. 

 

  Outra questão relevante diz respeito aos critérios utilizados para se mensurar 

o valor da indenização a ser suportada pelo profissional em caso de descumprimento do 

dever de informar. Nesse ponto, parece claro que o defeito que se constitui na disparidade 

informativa causa lesão que, como qualquer outro dano de natureza extrapatrimonial, não 

pode encontrar-se sujeito às repercussões sentimentais que possa ter sobre sua vítima, eis 

que, como já reconheceu a doutrina mais recente, aquilatar seu sofrimento, sua dor é 

inviável do ponto de vista prático, faticamente impossível e, ademais, moralmente 

questionável.473  

 

  A ênfase, portanto, para se aquilatar o valor indenizatório, deve ser posta 

sobre o objeto atingido pela lesão, i.e., o interesse atingido e não sobre as consequências 

daquela lesão para a vítima, que, naturalmente, variarão de indivíduo para indivíduo. Nesse 

sentido, Anderson Schreiber seleciona claríssimo exemplo, em que a reputação de 

indivíduo em coma é atingida por reportagem jornalística. Contudo, justamente por seu 

estado, não padece ele de qualquer dor, sofrimento ou humilhação. Nada obstante, ainda 

assim reconhece-se que ocorreu violação à sua honra, violação esta que requer reparação 

pelo dano extrapatrimonial claramente configurado.474 

                                                
472 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad … cit., p.212. 
 
473 SCHREIBER, Anderson. Direitos ... cit., p.17. 
 
474 SCHREIBER, Anderson. Direitos… cit., p.17. 
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  Com efeito, em termos de jurisprudência continental, uma das mais ricas 

sobre a temática ora abordada é a espanhola, vez que aquele país possui abundante 

legislação que normatiza a matéria dos direitos dos pacientes (Ley 41/2004) como também 

a dos medicamentos, que inclui, experimentos médicos com seres humanos (Ley 29/2006). 

Interessante verificar-se, assim, em que sentido caminham as decisões judiciais emanadas 

pelo tribunal supremo espanhol em relação à questão da informação na relação médico-

paciente. 

 

  O status atual da mais alta corte espanhola parece sinalizar claramente no 

sentido de reconhecer o dever de informar como sendo autônomo, diverso do dever de bem 

conduzir o ato médico. Contudo, há certos critérios adicionais que vêm sendo desenhados 

pela jurisprudência daquele país – como aliás ocorre também em França – para que se 

reconheça um dever de indenizar resultante única e exclusivamente de uma informação 

mal prestada ou não prestada. Resta saber, assim, em que circunstâncias os tribunais 

espanhóis vêm concedendo, efetivamente, indenizações resultantes do inadimplemento do 

dever de informar. Ou seja, uma vez infringidas as garantias de informação e seu 

consequente consentimento, será ou não o paciente devidamente indenizado? 

 

  A questão foi bem analisada por José Guerrero Zaplana475, que relata que há 

uma intensa vacilação jurisprudencial em razão da grande gama de situações distintas 

levadas àquela corte, tais como: (i) atuações médicas que seguiam a lex artis e nas quais 

não havia informação; (ii) atuações médicas em que, além de não haver informação, 

também a prestação era defeituosa do ponto de vista técnico; (iii) situações em que a 

deficiência da informação se deu em procedimentos de medicina satisfativa, e não curativa; 

(iv) situações em que se questionam o cumprimento de requisitos formais em termos de 

consentimento assinados por pacientes; (v) situações excepcionais em que a informação 

fornecida pelo paciente não era precisa; (vi) situações em que os pacientes não tiveram 

qualquer opção quanto ao tratamento aplicado, que lhes foi forçado; e (vii) situações em 

que, apesar da deficiência informativa, não se produziram efeitos negativos diretos sobre a 

saúde dos pacientes. 

                                                
 
475 ZAPLANA, José Guerrero. Las reclamaciones por la defectuosa asistencia sanitaria. 5ª edição, 
Valladolid: Lex Nova, 2006, p.243. 
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  As respostas da corte espanhola não são, em absoluto, homogêneas – o que 

reforça, aliás, a já demonstrada necessidade de melhor se debater o tema do presente 

estudo no âmbito doutrinário, bem como o aspecto de novidade da questão e o relevo 

crescente que ela vem assumindo. 

 

  Com efeito, na tentativa de depurar um pouco as situações apontadas pelo 

autor espanhol a partir na análise da jurisprudência de seu país, serão delineadas, a seguir, 

as principais situações hipotéticas em que o defeito de informação poderia ser arguido 

como causa de responsabilização do profissional médico. 

 

  É necessário, antes de tudo, estabelecer uma diferenciação fundamental para 

a correta apreciação da questão e dos julgados que serão a seguir abordados. O “dano à 

saúde do paciente” é uma categoria que abrange distintas espécies de danos, as quais 

precisam ser claramente compreendidas e diferenciadas. 

 

  A primeira espécie de “dano à saúde do paciente” que pode se verificar é 

aquele decorrente de uma má-prestação técnica (erro médico), caso em que haverá, para o 

profissional de saúde, se demonstrados os requisitos para a responsabilização civil, dever 

de indenizar. Caso típico e extremo é o do médico que amputa membro errado do paciente. 

 

  O outro tipo de “dano à saúde do paciente” que pode se concretizar, 

entretanto, é aquele que ocorre em função de uma intercorrência médica (também 

chamada, no jargão médico, de “complicação”) ou mesmo de uma idiossincrasia do 

paciente. Esse tipo de dano, portanto, não é decorrente de nenhum tipo de falha na 

prestação técnica. Eles ocorrem em função da própria realização do procedimento ou 

tratamento médico e têm como característica determinante o fato de não poderem ser 

evitados pelos profissionais de saúde. 

 

  Pode-se dizer, de um modo geral, que as intercorrências médicas 

(“complicações”) são riscos inerentes aos próprios procedimentos ou tratamentos médicos, 

cuja ocorrência, apesar de relativamente previsível, não pode ser evitada pela ciência 
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médica. Pode-se citar como exemplo a formação de um coágulo e consequente trombose 

após um determinado procedimento cirúrgico.  

 

  Já a idiossincrasia é caracterizada como uma predisposição própria do 

organismo que faz com que um indivíduo reaja de maneira particular à influência de 

agentes exteriores (alimentos, medicamentos, etc.). Exemplo clássico é o da predisposição 

de determinadas pessoas à formação de cicatrizes queloidianas, mais frequente entre as 

pessoas das raças negra e asiática. Outra situação típica de idiossincrasia é o choque 

anafilático decorrente do uso de droga anestésica. 

 

  Há, também, uma outra espécie de “dano à saúde do paciente”, denominada 

“lesão iatrogênica”. Trata-se de dano causado em razão de risco inerente ao próprio 

procedimento médico: muito embora o profissional aplique a correta técnica médica e atue 

sem qualquer imperícia, negligencia ou imprudência, é fato que alguns procedimentos 

trazem consigo a possibilidade ínsita de ocorrências danosas. Ilustra bem essa situação o 

caso de cirurgia neurológica que, embora bem realizada pelo profissional, ocasiona uma 

lesão medular em razão do exíguo espaço entre as membranas que recobrem as raízes 

nervosas do paciente. 

 

  Pois bem. Delineadas as possíveis espécies do gênero “danos à saúde do 

paciente”, serão traçadas, a seguir, as principais situações hipotéticas em que o defeito de 

informação poderia ser arguido como causa de responsabilização do profissional médico. 

Em todas essas situações, partir-se-á da premissa de que o dever de informação não foi 

adequadamente cumprido pelo profissional de saúde, variando, entretanto, em cada uma 

delas, a ocorrência ou não de “dano à saúde do paciente” e os tipos de danos efetivamente 

ocorridos. 

 

  A primeira situação a ser aventada é aquela em que, além do defeito de 

informação, há, também, defeito na prestação técnica. Nessa hipótese, não há dúvidas de 

que caberá a responsabilização do médico, mas, segundo entendimento jurisprudencial 

atual, esta se dará, muito provavelmente, somente em razão do defeito na prestação 

técnica. Quando muito, a jurisprudência tem reconhecido um certo agravamento do valor 
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indenizatório em razão do defeito de informação, que se agrega ao primeiro para reforçar a 

má-conduta do profissional médico.  

 

  Seria o caso de questionar, contudo, se o defeito de informação, sendo 

autônomo, conforme aqui se sustenta, não seria elemento capaz de gerar indenização 

adicional, de tanto relevo quanto aquela decorrente da má-prestação técnica, ao invés de 

apenas agravar a indenização a ser concedida em razão do próprio erro médico. Tal 

solução, que parece de fato ser a mais correta, será melhor analisada adiante. 

 

  A segunda situação a ser aventada é aquela em que, apesar de haver defeito 

de informação, não há defeito na prestação técnica. Nessa hipótese, três outras situações 

possíveis poderiam se configurar: (i) na primeira delas, embora não tenha havido defeito na 

prestação técnica, concretiza-se um dano à saúde do paciente que é inerente ao 

procedimento ou tratamento médico (uma intercorrência, uma idiossincrasia, ou lesão 

iatrogênica), cujo risco não foi previamente comunicado ao paciente; (ii) na segunda delas, 

embora não tenha havido defeito na prestação técnica, concretiza-se um dano à saúde do 

paciente que é inerente ao procedimento ou tratamento médico (uma intercorrência, uma 

idiossincrasia, ou lesão iatrogênica) cujo risco foi previamente comunicado ao paciente e 

(iii) na terceira situação, nenhum dano se concretiza (seja porque não houve qualquer 

defeito na prestação técnica, seja porque não se verificou nenhuma intercorrência médica), 

mas o dever de informação não foi, de todo modo, corretamente cumprido. Em outras 

palavras, embora felizmente não tenham se concretizado, os riscos inerentes ao 

procedimento médico não foram previamente informados ao paciente. 

 

  O quadro abaixo visa sistematizar as situações acima descritas, sendo que a 

sua quarta coluna já adianta o que parece ser o entendimento das cortes europeias acerca da 

matéria, tal como se analisará com mais vagar a seguir. 
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 FALHA DO 
DEVER 
TÉCNICO + 
DANO À SAÚDE 
DO PACIENTE 

FALHA DO DEVER 
DE INFORMAR OS 
RISCOS 
INERENTES AO 
PROCEDIMENTO-
TRATAMENTO 

DANO À SAÚDE DO 
PACIENTE 
DECORRENTE DE 
RISCOS INERENTES 
AO 
PROCEDIMENTO-
TRATAMENTO 

SOLUÇÃO 
PRECONIZADA 
PELA 
JURISPRUDÊNCIA 
EUROPEIA  

Hipótese 
1 

Sim Sim Não Dever de indenizar 
reconhecido em razão 
da falha na prestação 
técnica.  
Obs: em alguns casos, 
reconhece-se que a 
falha no dever de 
indenizar agrava o 
dano, elevando-se o 
valor da indenização. 

Hipótese 
2 

Não Sim Sim Dever de indenizar 
reconhecido em razão 
da concretização de 
riscos não 
previamente 
informados ao 
paciente. 

Hipótese 
2.1 

Não Não Sim Dever de indenizar 
não reconhecido em 
razão da previa 
informação de riscos 
associados ao 
tratamento que, 
infelizmente, se 
concretizaram. 

Hipótese 
2.2 

Não Sim Não Dever de indenizar 
não reconhecido em 
razão da ausência de 
dano à saúde do 
paciente, apesar de se 
reconhecer a falha no 
dever de informação. 

 

  De um modo geral, e como já foi antecipado, a jurisprudência espanhola tem 

reconhecido que o dever de informar é sim autônomo eis que fere direito de personalidade 

de liberdade e autodeterminação. Contudo, este dever violado somente será capaz de gerar 

indenização nas hipóteses em que se configurem – além do dano à informação – um dano 

concreto à saúde do paciente (dano este que estará relacionado, portanto, a uma 

idiossincrasia, a uma intercorrência ou a uma lesão iatrogênica, já que não se discutem, 

nesses casos quaisquer falhas na prestação técnica).  

 

  No sentido de reconhecer claramente a autonomia do dever de informação, 

cite-se como exemplo a sentença do recurso 8065/95 julgado pela “Sala 3ª” (Contencioso 
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Administrativo) do Tribunal Supremo Espanhol, que trata de um caso em que os pais do 

paciente (menor de idade) haviam sido privados de informações relativas ao procedimento, 

embora o médico tivesse agido corretamente do ponto de vista técnico. 

 

  Na hipótese, o tribunal espanhol entendeu que “a falta de informação supõe 

em si mesma dano moral grave, distinto e separado do dano corporal derivado da 

intervenção médica. Ela se constitui como um dano moral, que deverá ser indenizado 

seguindo os critérios gerais de toda a classe dos danos morais”.476 Como se vê, entendeu 

o Tribunal que a omissão da informação privou os pais de ponderar sobre a conveniência 

ou não da realização da intervenção, consistindo, a própria ausência de informação, dano 

moral próprio e autônomo, capaz de gerar indenização. 

 

  Mais especificamente ainda no que tange à responsabilização civil 

decorrente do dever de informar inadimplido, este mesmo Tribunal espanhol tem decidido 

que a falta de informação por parte do médico o faz responsável pelos riscos sobre a saúde 

derivados de sua intervenção.477 Assim, a jurisprudência aponta que a falta de informação 

acerca dos riscos relacionados a determinados procedimentos e/ou tratamentos implica, na 

verdade, a automática transferência desses riscos para a esfera do médico. 

 

  Em outras palavras, os riscos inerentes aos procedimentos e tratamentos 

médicos (que não podem ser evitados pela ciência médica, tais como as intercorrências, as 

lesões iatrogênicas e as idiossincrasias), se não previamente informados aos pacientes, 

acarretarão responsabilidade indenizatória aos médicos, caso venham a se concretizar. E 

assim é, segundo justificam as cortes espanholas, porque, tivessem os pacientes sido 

previamente alertados sobre esses riscos previsíveis, teriam tido eles a oportunidade de 

decidir sobre a conveniência de sujeitarem-se ou não a eles – oportunidade essa que lhes 

foi retirada a partir do momento em que a informação não lhes foi corretamente prestada.  

 

                                                
476 ZAPLANA, José Guerrero. Las reclamaciones … cit.,p.383-388. No original “esta situación[...] 
provocada por la falta de información [...] supone por sí misma um daño moral grave, distinto y ajeno al daño 
corporal derivado de la intervención [...] la falta de información  se constitye como um daño moral que 
deberá indeminarse siguiendo los criterios generales de toda clase de daños morales”. 
 
477 Sentença da Sala 1ª de 26 de setembro de 2000. 
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  A informação, in casu, exerce papel determinante na atribuição de riscos da 

atividade médica: ao informar o risco previamente, os médicos estão, na verdade, 

transferindo-o ao paciente (que terá, por sua vez, a oportunidade de decidir livremente se 

quer ou não sujeitar-se ao risco que lhe foi informado). Desse modo, muitas sentenças da 

própria “Sala 3ª” deixam de se debruçar mais detalhadamente sobre a questão da omissão 

de informação ou de informação insuficiente e o dano que daí adviria, preferindo 

concentrar-se sobre as lesões ou sequelas que resultaram para os pacientes478 e usando, 

para tanto, critérios já mais pacíficos. 

 

  Com efeito, é bastante significativo o volume de decisões espanholas 

(mesmo anterior à lei 41/2004) no sentido de que o descumprimento da obrigação de 

informar do médico desloca para o profissional o âmbito do risco inevitável associado a 

toda intervenção médica sobre o corpo do paciente. Ilustrativa desse entendimento é a 

sentença de 23 de abril de 1999 da Suprema Corte espanhola, que considerou que a falta de 

informação que deveria ter sido prestada à mãe de uma menor, por ocasião de uma 

intervenção cirúrgica (que lhe causou uma paralisia) levou a que os médicos assumissem 

os riscos a ela inerentes, no lugar da paciente e de sua representante legal.479 

 

  Novamente, aqui, a sentença toma por fundamento que se o paciente 

estivesse devidamente informado não teria se submetido ao procedimento ou teria tomado 

todos os cuidados possíveis para evitar os riscos acarretados.480 

 

  O debate nas Cortes espanholas encontra-se já bastante sofisticado, tendo 

abordado, inclusive, a questão atinente à necessária existência de nexo causal entre a 

negligência informativa e os danos causados ao paciente. Com efeito, é necessário 

averiguar em que medida o dano concretizado relaciona-se com a informação mal prestada 

ou omitida. Aliás, mais do que isso: o risco concretizado e não previamente informado 

                                                
478 Recurso 118/2003, de 30/03/2004 e Recurso 3831/2001, de 20/04/2005. ZAPLANA, José Guerrero. Las 
reclamaciones...cit., p.244. 
 
479 Nesse sentido: RIBOT, Jordi. Consentimiento informado … cit., p.66. 
 
480 De fato, já se ponderou, nesses casos, que o argumento de que, caso o paciente tivesse sido bem 
informado teria renunciado ao tratamento, somente teria procedência nas hipóteses em que ele [paciente] 
dispusesse efetivamente de tratamento menos arriscado para o mal que lhe acometia. 
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somente será passível de gerar dever de indenizar para o médico na hipótese de se tratar de 

um risco previsível, esperado. 

 

  Conforme já se explicou no capítulo 4 deste trabalho, os limites da extensão 

do dever de informar estão claramente relacionados com a falibilidade da ciência médica e 

com os riscos que ela envolve. Impossível será para um profissional de medicina prever – e 

consequentemente alertar o seu paciente – sobre absolutamente todos os riscos passíveis de 

concretização.  

 

  A ciência médica não é nem nunca será exata, em que pese toda a tecnologia 

disponível e aplicada, atualmente, aos cuidados relacionados à saúde. Ela envolve 

considerável dose de álea que, infelizmente, não pode ser afastada pelo Homem. Dessa 

sorte, os riscos cuja comunicação prévia se exige são aqueles previsíveis, esperados e já 

identificados claramente pelo estado da arte, de modo que a concretização de um risco 

inesperado, ainda que não tenha sido ele previamente informado pelo médico, não deve 

gerar dever de indenizar. E isso por uma razão bem simples: não recai, sobre o risco 

inesperado e imprevisível, o dever de informar. 

 

  De qualquer modo, como já se disse e demonstrou, o entendimento abraçado 

pela suprema corte espanhola é no sentido de que a falta de consentimento informado de 

per se não deve acarretar a responsabilização patrimonial do profissional caso não tenha 

derivado, do ato médico praticado, qualquer dano. Já no ano de 1999 aquela corte se 

manifestou aduzindo que “para que exista responsabilidade é imprescindível que derive 

um dano antijurídico do ato médico, porque se esse não for produzido, a falta de 

consentimento informado não gera responsabilidade”.481 

 

  Na base dessa solução encontra-se o entendimento de que a necessidade de 

haver consentimento por parte do paciente integraria as regras da lex artis, tal como 

afirmando no recurso de cassação 4295/2001, de 22 de junho de 2005, julgado pela mesma 

                                                
481 Tribunal Supremo, Sala 3ª, Recurso 8556/1999 “Así las cosas, aun cuando la falta de consentimiento 
informado constituye um mala praxis ad hoc, no lo es menos que tal mala praxis no puede per se dar lugar a 
responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva daño alguno para el recurrente y así lo precisa la 
sentencia de 26 de marzo de 2002 que resuelve recurso de casación para unificación de doctrina em que se 
afirma que para que exista responsabilidad es imprescindible que del acto médico se derive um daño 
antijurídico porque si no se produce éste la falta de consentimiento informado no genera responsabilidad”. 
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“3ª Sala”. Nesta decisão, entendeu a corte espanhola que a falta de consentimento 

informado consistiria, ela própria, em uma má prática médica (na medida em que infringe 

os dispositivos da lei geral de saúde), que, entretanto, não constitui motivo determinante 

para a concessão de indenização nas hipóteses em que não há a produção de um resultado 

danoso para o paciente. 

 

  Assim, embora reconheça que a própria informação defeituosa causa um 

dano moral por infração às garantias de liberdade e segurança do indivíduo, a decisão em 

tela – que é expressiva do entendimento jurisprudencial daquele país – considera que a 

omissão de informação ou sua prestação defeituosa apenas é indenizável quando 

acompanhada de dano físico, corporificado por lesões ou sequelas. 

 

  Ainda na seara do direito continental europeu, as cortes italianas também 

consideram informação e correção técnica na condução dos tratamentos médicos (lex artis) 

duas facetas autônomas que compõem a obrigação complexa que liga o profissional e seu 

paciente. Ilustrativa desse entendimento é a sentença da suprema corte italiana que trata da 

informação como importante ferramenta para a análise da individualização da 

responsabilização do profissional médico, sendo utilizada, inclusive, como baliza entre 

obrigação de meio e de resultado, in verbis: 

 

“Ideias interessantes relativas à dicotomia entre obrigações de meio e de 
resultado emergem da casuística jurisprudencial, dicotomia essa frequentemente 
utilizada visando resolver problemas de ordem prática, tais como a distribuição 
do ônus da prova e a individualização do conteúdo da obrigação, com fins de 
responsabilização. Opera-se não raramente uma espécie de metamorfose da 
obrigação de meio em resultado, com o fim de ampliar a responsabilidade 
contratual do profissional, através da individualização dos deveres de 
informação e de advertência, definidos como acessórios, mas integrantes da 
obrigação primária da prestação, e ainda ancorados nos princípios da boa-fé, 
enquanto obrigações de segurança, indispensáveis para o correto adimplemento 
da prestação profissional stricto senso.”482 

 

                                                
482 Tradução livre. No original: “Dalla casistica giurisprudenziale emergono spunti interessanti in ordine allá 
dicotomia tra obbligazione di mezzo e di resultato, spesso utilizzata al fine di risolvere problemi di ordine 
pratico, quali la distribuizione dell’onere della prova e l’individuazione del contenuto dell’obbligo, ai fini del 
giudizio di responsabilità, operandosi non di rado, per ampliare la responsabilità contrattuale del 
professionista, una sorta di metamofosi dell’obbligazione di mezzi in quella di resultato, attraverso 
l’individuazione di doveri di informazione e di avviso [...], definiti accessori ma integrativi rispetto 
all’obbligo primario della prestazione, ed ancorati a principi di buona fede, quali obbligui di protezione, 
indispensabili per il correto adempimento della prestazione professionale in senso proprio.” Suprema Corte di 
Cassazione, sentença  de 11/01/2008, nº 577. 
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  Em julgado de 14/03/2006 a Suprema Corte italiana afirma que “a correção 

ou não do tratamento não assume importância para os fins da existência do ilícito de 

violação do consentimento informado, pois é absolutamente indiferente para os fins da 

configuração da conduta omissiva danosa e a injustiça do fato, que existe pela simples 

razão de que o paciente, por conta de déficit informativo, não foi colocado em condições 

de concordar com o tratamento de saúde, de forma esclarecida a respeito de suas 

implicações”.483 

 

  Destarte a jurisprudência daquele tribunal adota a linha de que o tratamento 

seguido sem o devido consentimento, gera para o profissional a obrigação de indenizar 

todas as consequências danosas, mesmo aquelas não oriundas de ato culposo (lex artis), 

como, por exemplo, o aparecimento de cicatrizes anômalas (queloidiana ou hipertrófica) 

que guardam relação direta com o organismo do paciente e não com a conduta do médico. 

Assim, a informação deficiente gera consequências pelas quais o profissional não 

responderia, caso tivesse cumprido corretamente seu dever de informação. 

 

  Parte da jurisprudência italiana entende, outrossim, que a conduta omissiva 

no adimplemento da obrigação de informar a respeito de consequências previsíveis de um 

dado tratamento gera responsabilidade para o médico pelo agravamento das condições 

psicofísicas do paciente. Desse modo, as sentenças, ao confirmarem a existência do nexo 

de causalidade entre ato e consequências dali advindas (causalidade omissiva), condenam 

os profissionais sem se questionar a respeito de que decisão teria o paciente tomado, caso 

tivesse sido validamente informado, ou seja, se teria ele se recusado a se submeter ao 

tratamento proposto ou não. 

 

  Tais decisões geraram críticas por, supostamente, não terem seguido os 

fundamentos necessários para a configuração do efetivo nexo de causalidade entre dano 

acarretado e falta de cumprimento do dever de informar. Segundo esses críticos, far-se-ia 

                                                
483 VERGALLO, Gianluca Montanari. Il rapporto ... cit., p.230, no original: “la corretezza o meno del 
trattamento [...] non assume alcun rilievo ai fini della susssistenza dell’ilecito per violazione del consesno 
informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione dellla condotta omissiva dannosa e 
dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del déficit di 
informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitário com uma volontà 
consapevole delle sue implicazioni.”. 
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necessária a comprovação de que o paciente se recusaria a submeter-se ao tratamento 

proposto, caso tivesse sido efetivamente esclarecido a respeito de seus riscos.  

 

  Essas críticas, entretanto, não vingaram, especialmente diante do 

entendimento já consagrado de que não se pode transferir ao paciente o ônus de uma prova 

negativa, diabólica, como antes já discutido. Entende-se, desse modo, que tal prova (em 

sentido oposto) deveria ser realizada pelo profissional, em função do princípio da carga 

dinâmica da prova. 

 

  Outra crítica a tal posição é de que a reconstrução da hipotética vontade do 

paciente levaria à valoração subjetiva excessivamente discricionária pelo juízo, pois além 

de haver poucos elementos objetivos para aferir a motivação da conduta do paciente, a 

prova possível de ser realizada seria a testemunhal (que seria produzida a por meio de 

depoimentos de familiares, com todas as limitações expostas alhures). 

 

  Uma segunda forma de solução para o mesmo problema estaria no 

balanceamento entre os riscos e suas probabilidades e, por outro lado, as consequências de 

o paciente não se submeter ao tratamento (perda da chance de cura): quanto maiores 

fossem a necessidade e urgência do tratamento proposto, menos crível seria a sua recusa 

em submeter-se. 

 

  Em França já há posição consolidada pela jurisprudência de que a 

informação é causa autônoma que gera para o profissional dever de indenizar, tanto que 

regulamentado pelo Código de Saúde Pública já desde de 2002, em seu artigo L1.111-2, já 

antes mencionado, tanto que a solução eleita pela “Cour de Cassation” até bastante 

recentemente, fazia uso dos mesmos elementos constitutivos, afirmando que a “violação 

da obrigação de informar, que incumbe a todos os profissionais de saúde, não é punida a 

não ser que dela resulte para o paciente uma perda de chance de recusar o tratamento e 

consequentemente evitar o risco que se concretizou”.484 485 Portanto, como confirma 

                                                
484 Cour de Cassation, Chambre Civile 1, nº de pourvoi : 09-11270. Tradução livre. No original : “La 
violation de l’obligation d’information incombant à tout professionnel de santé n’ést sanctionnée qu’autant 
qu’il en résulte pour le patient une perte de chance de refuser l’acte médical et d’échapper au risque qui s’est 
réalisé.”. 
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Philippe Pierre, professor da Universidade de Rennes 1: “a positivação da obrigação de 

informação sai reforçada pela solução pretoriana e prenuncia a autonomia de sua afirmação 

legal a partir da lei de 4 de março de 2002”.486 

 

  Há pouco tempo, em julgado 3 de junho de 2010487, a mesma Corte inovou, 

tanto na escolha dos fundamentos, quanto nas regras de indenização dos prejuízos sofridos. 

Determinou-se, então, que a não observação da obrigação de informar causa 

necessariamente um dano ao paciente, que o juiz não pode deixar sem reparação. A 

solução adotada, baseada nos princípios da dignidade da pessoa (Código Civil francês, 

artigo 16, 16-3488) e da responsabilidade delitual (Código Civil francês, artigo 1382489), 

configura verdadeiro direito fundamental a favor do paciente. Philippe Pierre afirma, então, 

que a reparação cumulativa do dano moral consequente ao dever de informação defeituoso 

e também à chance perdida de não se submeter a lesões corporais seria legítima, porém 

mais custosa. Entretanto, tais custos são o preço da proteção metódica do direito à 

informação do paciente. 

 

  Outro aspecto que é de fundamental importância para este estudo é o de que 

não é possível utilizar-se a lógica do “homem médio” para os casos analisados pelo 

                                                                                                                                             
485 Em igual sentido: Cour de Cassation, Chambre Civile 1, nº 05-13753, de 27/06/2006, in verbis: “[...] dans 
le cas où un défaut d’information a fait perdre au patient la chance d’échapper au risque qui s’est réalisé, le 
dommage qui en résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences een 
decoullant [...] sa réparation ne se limite pás au préjudice moral, mais correspond à une fraction des differents 
chefs de préjudice qu’il a subis.” Note-se que aqui o Tribunal determina que a indenização seja paga não 
apenas a título de dano moral, mas sim como resultante da combinação de todos os danos sofridos pelo 
paciente. 
 
486 PIERRE, Philipe. La réparation du manquement à l’information médicale: d’une indemnisation 
corporalisée à la mise en oeuvre d’un droit créance, in Médicine & Droit 2011 (2011), Elsevier Masson 
France, 2011, 107-113, in www.sciencedirect.com.  
 
487 Cour de Cassation, Chambre Civile 1, nº 09-13591, de 03/06/2010. 
 
488 Artigo 16 : “La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et 
garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.”. 
 
Artigo 16-3 : “Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour 
la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit 
être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il 
n'est pas à même de consentir.”. 
 
489 Artigo 1382 : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer.”. 
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presente trabalho, dada a peculiaridade da relação médico-paciente. Não há como se 

determinar qual seria em tese o comportamento esperado490, dado que o tema em questão 

versa direitos de personalidade e autonomia privada, que devem ser analisados 

casuisticamente, realizando a necessária modulação em relação à pessoa do paciente, 

conforme já referido no capítulo IV supra deste trabalho.  

 

  Nesse sentido, precisa a lição de Gustavo Tepedino e no sentido de que se se 

deixar de verificar a situação de vulnerabilidade em concreto do consumidor – in casu, o 

paciente – o tratamento oferecido pelo ordenamento tornar-se-á menos protetivo.491 E 

Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias também pontua com precisão que “a modulagem 

do padrão de consumidor ao caso concreto se mostra [...] necessária, na medida em que 

afasta o julgador de ficções desnecessárias e o aproxima da utilização de um ferramental 

analítico mais apurado”.492 

 

  A incidência do princípio da confiança que, sabidamente, ilumina a relação 

médico-paciente, deixa aclarada a impossibilidade da boa utilização do critério de homem 

médio, visto que cuida de expectativas que apenas podem se concretizar de forma 

individual, variando de pessoa para pessoa.493 

 

  Resta saber, nesse contexto, qual o entendimento dos tribunais italianos 

acerca da violação à liberdade de autodeterminação. Gianluca Montanari Vergallo comenta 

as vertentes jurisprudenciais mais significativas sobre essa matéria na Itália.494 A primeira 

delas parece assemelhar-se muito com o entendimento mais significativo emanado das 

Cortes espanholas, tal como antes se demonstrou.  

 

                                                
490 Código Civil Italiano Artigo 1176 Diligenza nell'adempimento: “Nell'adempiere l'obbligazione il 
debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”. (destacou-se) 
 
491 TEPEDINO, Gustavo. O direito civil-constitucional e suas perspectivas atuais in Direito civil 
contemporâneo – novos problemas à luz da legalidade constitucional. Coord.: TEPEDINO, Gustavo, São 
Paulo: Atlas, 2008, p.366-367. 
 
492 DIAS, Lucia Ancona Lopez de Magalhães. Publicidade e direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p.138. 
 
493 Como refere Valter Shuenquener de Araújo: ARAUJO, Valter Shuenquener de. Princípio ... cit., p.111 
 
494 VERGALLO, Gianluca Montanari. Il rapporto ... cit, p. 236-238. 
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  Segundo esse entendimento, a responsabilidade civil não deflui do defeito 

da obrigação de informar, vez que a violação à liberdade de autodeterminação não é de per 

se fonte de responsabilidade. Essa deve apenas ser levada em conta a partir do momento 

que há lesão ao bem saúde, cuja obrigação de informar lhe é – segundo tal entendimento – 

necessariamente instrumental, visando o cumprimento do contrato médico. Dessa forma, 

para essa primeira corrente, não haverá ressarcimento se, não obstante ter havido falha no 

cumprimento do dever de informar, o tratamento tiver logrado êxito em melhorar as 

condições de saúde do paciente – ou ainda, na hipótese de ter havido piora, não tenha essa 

sido causada pelo tratamento não consentido. 

 

  Outra vertente jurisprudencial, que, segundo entendimento aqui esposado, 

parece ser a mais correta, reconhece o ressarcimento devido pelo tratamento médico 

arbitrário, vez que esse lesiona o direito constitucional à liberdade pessoal495, que é valor 

tutelado pelo ordenamento italiano, inclusive com sanções penais que independem do êxito 

da intervenção médica. Segundo esse entendimento, a submissão a tratamento arbitrário é 

fonte de dano que independe da obtenção de êxito e da causação de danos à saúde (danni 

biologici), com base nos artigos 13 e 32 da Constituição italiana e 2043496 do Código Civil 

italiano, bem como com base na lesão ao direito à livre autodeterminação do indivíduo. 

Defende esta vertente que, tomando por base o artigo 1226 do Código Civil italiano497, o 

direito à informação violado é objeto de ressarcimento, independentemente da existência 

de outros tipos de dano ou de não observância da lex artis.498 

 

  Na jurisprudência brasileira, recente decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo manifestou o entendimento no sentido de que o médico deve ser 

                                                
495 Costituzione Italiana: Articolo 13: La libertà personale è inviolabile. Articulo 32: La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
 
496 Artigo 2043:“Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”. 
 
497 Artigo 1226: “Valutazione equitativa del danno: Se il danno non può essere provato nel suo preciso 
ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. 
 
498 VERGALLO, Gianluca Montanari. Il raportto ... cit., p.239: “appare risarcibile equitativamente ex art. 
1226 c.c. la violazione in sé dell’obbligo di informatzione, independentemente dal rispetto delle legge artis e 
dalla sussistenza di altre voci di danno.”. 
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responsabilizado em virtude de danos decorrentes de uma intervenção cirúrgica, quando as 

sequelas suportadas pelo paciente não foram prévia e adequadamente informadas, mesmo 

não havendo nenhuma falha técnica na atuação do profissional.499 É certo que a Corte 

Paulista, assim como os Tribunais europeus, vinculou a ausência de informação aos danos 

oriundos do procedimento cirúrgico para o fim de delimitar o dever de indenizar; contudo, 

ao imputar ao médico “falha culposa na prestação do serviço”, atribuiu à informação 

caráter autônomo, alheio a prestação principal (técnica médica que, in casu, foi bem 

desenvolvida). 

 

  Sem jamais deixar de reconhecer o mérito e o avanço nas discussões 

jurisprudenciais atinentes à matéria em questão, entende-se, aqui, que a jurisprudência 

continental europeia – assim como o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo – teriam andado melhor se dessem um passo adiante no seu entendimento. De fato, 

se já reconhecem as cortes que a infração ao dever de informação constitui dano autônomo 

e indenizável, não há razões para se atrelar a condenação ao dever de indenizar à 

concretização de riscos não informados.  

 

  A infração ao dever de informação causa sim um dano, um dano de natureza 

moral decorrente da infração das garantias de informação e seu posterior consentimento. 

Esse dano deve ser indenizável de per se pela violação à autonomia do paciente, 

independentemente de danos físicos porventura ocorridos ou não, e que devem ser 

valorados, da mesma forma, individual e separadamente. 

 

  A argumentação desenvolvida ao longo do presente trabalho não pode levar 

a uma conclusão diversa. O direito do paciente à liberdade, autonomia e autodeterminação 

é personalíssimo e está inexoravelmente vinculado a diversos outros direitos fundamentais, 

interligados à esfera da saúde (dignidade, integridade física etc). Nesses termos, surgindo 

violação a direito de personalidade – in casu caracterizada pela falta do dever de informar, 

                                                
499 “Indenização - Erro médico - Cicatriz aparente - Improcedência da demanda - Inconformismo - 
Admissibilidade - Danos materiais, morais e estéticos configurados - Falha culposa do profissional que não 
advertiu adequadamente a paciente acerca da ocorrência de cicatriz - Direito do consumidor de receber as 
informações necessárias sobre os riscos e consequências do procedimento - Inteligência do art. 6º, inc. III, do 
Código de Defesa do Consumidor - Existência do dever de indenizar - Sentença reformada - Recurso 
parcialmente provido.” (TJ/SP, Apelação nº 9067259-49.2006.8.26.0000, Relator Desembargador Mônaco da 
Silva, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/11/2011, in www.tj.sp.gov.br, acesso em 02/12/2011). 
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ocasionado afronta à liberdade – surge o dever de indenizar autônomo, independente em 

relação à prestação atinente à higidez do estado de saúde do paciente e/ou às consequências 

do tratamento ministrado pelo profissional. 
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  CONCLUSÃO 

 

  Durante o caminho percorrido entre pesquisa, desenvolvimento e escrita da 

presente tese, buscou-se demonstrar o efetivo valor dos elementos liberdade, autonomia e 

informação – e, sobretudo, das importantes conseqüências positivas que podem advir de 

sua correta observância e valoração.  

 

  A visão nuclear que este trabalho procurou sustentar, portanto, vai ao 

encontro das necessidades de proteção de direitos básicos, fundamentais para o bom 

desenvolvimento da personalidade dos indivíduos – valores nucleares que foram, de 

alguma forma, negligenciados pelos movimentos pendulares da sociedade e que, ao longo 

das últimas décadas, foram novamente trazidos à boca de cena das relações sociais.  

 

  Não seria possível alcançar esse objetivo sem que fosse feita uma breve 

análise histórica da relação entre médicos e pacientes, demonstrando-se, sobretudo, a 

dessacralização a que ela vem se submetendo ao longo das últimas décadas. O desnível 

outrora considerado natural, por meio do qual o profissional usava seu conhecimento para 

‘salvar’ o doente do modo que bem entendesse, muitas vezes sem nem mesmo sequer 

consultá-lo, já não mais existe. 

  

  O médico já não mais é aquele ser inatingível, senhor absoluto da saúde e da 

vida de seu paciente, à quem se devia obediência cega. Ele agora deve ter a capacidade de 

efetivamente ouvir seu paciente, compartilhar suas angústias e propor caminhos, 

alternativas; ainda defendendo seus pontos de vista, mas com a capacidade de absorver 

eventual negativa do paciente e lhe propor algo diverso ou acatá-la. 

 

  Entretanto a História guardou as mais radicais mudanças para o papel do 

paciente: foi ele retirado de sua ‘zona de conforto’ (em que se resignava a aceitar soluções 

ditadas pelo profissional médico), e elevado também à categoria de protagonista desta 

relação. Um protagonista que tenta verdadeiramente entender a situação na qual se vê 

mergulhado – áreas pedregosas que as doenças, infelizmente, carregam para dentro da vida 

dos indivíduos – e, dessa forma, assumir o controle dela, decidindo ele próprio os rumos 

que quer ver adotados para a sua saúde, para o seu corpo, para sua vida, enfim.  
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  Decidir. Escolher. E, mais do que isso: assumir inteiramente as 

conseqüências desse ato. Pode-se dizer, sem medo de errar, que são esses os principais 

ônus e bônus proporcionados pela liberdade. É Brunello Stancioli quem bem define essa 

situação, ao comentar sobre renúncia ao exercício dos direitos de personalidade; “Essa 

escolha, embora individual, só é possível numa comunidade de pessoas em que todos se 

reconheçam iguais na potencialidade de escolher (autonomia) face aos outros (alteridade) 

e a sua própria noção de vida boa (dignidade)”.500 

 

  Concluiu-se, assim, que a saúde é direito de personalidade a ser exercido 

pelas pessoas como desdobramento direto do direito de liberdade, de controle sobre o 

próprio corpo ou de ‘governo corporal’ – expressão utilizada por Ana Carolina Brochado 

Teixeira – sendo a autonomia instrumento apto à consagração da dignidade de cada 

indivíduo, paciente e/ou médico, dos seres humanos, enfim. 

 

  Viu-se também que o consentimento válido emitido pelo paciente consiste 

em nada mais que a contrapartida à informação prestada de maneira clara, compreensível 

(informação com qualidade) e completa. Assim, o holofote que anteriormente projetava 

sua luz unicamente sobre o médico, agora ilumina a ambos, posicionando o paciente no 

centro do palco, de modo que ele possa bem ver e analisar suas opções, e, por conseguinte, 

legitimamente exercer a soberania sobre o próprio corpo, em momento especial, em que se 

encontra fragilizado pela doença. 

 

  Concluiu-se também que a informação deve ser qualitativamente modulada 

para que diferentes pacientes tenham iguais possibilidades decisórias sobre as questões 

atinentes à sua saúde. Propôs-se, assim, que nesta relação deve-se olhar para o paciente em 

concreto, e não para um padrão ‘médio’, standart criado pelo Direito e adequado para 

outros tipos de relações jurídicas, mas não para a que se estudou. Foram também 

analisados uma série de critérios que devem ser utilizados como uma matriz matemática 

(todos juntos e coordenados) para quantificar-se a informação a ser transmitida, 

defendendo-se, inclusive, o direito do paciente a não receber qualquer informação, se 

assim lhe convier. 
                                                

500 STANCIOLLI, Brunello. Renúncia ao exercício ... cit., p.124. 
 



 
 

252 

 

  Os limites do dever de informação também foram analisados, por meio de 

uma visão panorâmica de vários ordenamentos que possuem legislações específicas sobre 

os direitos do paciente, verificando-se que a questão mais controversa é que cuida dos 

riscos envolvidos nos procedimentos ou tratamentos. Concluiu-se, assim, que devem ser 

objeto de informação os riscos previsíveis, típicos e frequentes relacionados aos cuidados 

de saúde que serão dispensados ao paciente, sem, contudo, deixar de lado aqueles menos 

frequentes, mas que possam causar graves danos ao paciente. Concluiu-se, também, que 

devem ser considerados os critérios subjetivos de cada paciente, e a própria natureza dos 

cuidados (medicina curativa versus satisfativa, na qual a informação deverá ser exaustiva), 

reforçando-se a noção de importância da análise casuística para a matéria estudada. 

 

  Discorreu-se sobre as regras gerais e critérios para que o consentimento do 

paciente seja válido, com realce para o fato de que ele deve ser compreendido como 

processo dinâmico, não instantâneo, importando valorizar-se o tempo para o 

amadurecimento das decisões do paciente. Destacou-se também a possibilidade de que o 

paciente poderá a qualquer momento, de modo igualmente livre, revogar o seu 

consentimento, devendo o médico precaver-se e requisitá-lo por escrito, a fim de 

instrumentalizar sua defesa em eventual processo judicial no qual venha a ser demandado.  

 

  Discutiram-se também os casos de incapacidade. Em especial, o caso da 

autonomia dos menores de idade (chamados de ‘menores maduros’) para consentir, 

propôs-se a utilização do regramento já existente no ECA relativo à guarda do menor e sua 

extensão para os casos relativos ao consentimento. Sustentou-se, desse modo, que o menor 

deveria ter sua opinião levada em conta para o fim de consentir ou não no tratamento 

médico que lhe é proposto. Concluiu-se também que os relativamente incapazes (a partir 

de 16 anos) deveriam poder tomar – autonomamente – decisões relativas à sua saúde 

(exceção feita aos casos que envolvem risco grave), em cotejo com outras possibilidades já 

previstas no próprio Código Civil brasileiro, observados seus níveis de maturidade e 

compreensão. Assim a proposta foi a de utilização de critério mais dinâmico, 

multifacetado; em detrimento do critério estático da idade cronológica, preservando e 

focando com mais vigor o melhor interesse do jovem. 
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  Foram a seguir analisadas as questões tormentosas relativas à produção da 

prova do consentimento, concluiu-se que, na maior parte dos casos, a forma verbal é a mais 

corriqueira, sendo dispensada – no mais das vezes – a forma escrita para 

instrumentalização do consentimento. Deve-se ter em mente, todavia, que tal ‘oralidade’ 

não dispensa o correto preenchimento de ficha clínica e prontuário por parte dos 

profissionais, eis que (i) serão elementos fundamentais na composição de uma consistente 

defesa judicial ou extrajudicial e, (ii) a contrario sensu o seu preenchimento de modo 

ilegível ou incompleto gerará contra o médico uma presunção de culpa pela negligência no 

tratamento das informações do paciente.  

 

  Propôs-se, também, critérios orientadores nos quais o consentimento por 

escrito se faz necessário: (i) os procedimentos que retiram a consciência do paciente 

através de anestesia, (ii) aqueles invasivos (mesmo os minimante invasivos, como é o caso 

das endoscopias) e (iii) os que oferecem um maior nível de risco para a saúde do paciente. 

 

  Outra questão que mereceu destaque foi aquela do ônus da produção da 

prova. Após analisarem-se diversos ordenamentos, traçou-se a linha comum a todos eles: 

sua inversão tendo por base a teoria das cargas dinâmicas probatórias, que impõe o dever 

de provar à parte que se encontra em melhores condições de fazê-lo – o médico – havendo, 

no ordenamento pátrio artigo de lei expresso nesse sentido (CDC, artigo 6º, inciso VIII) e 

lembrando-se que há – nesses casos – uma presunção em favor do paciente, originada 

justamente de sua hipossuficiência técnica. Concluiu-se, ademais, que imputar esse ônus ao 

paciente seria obrigá-lo a produzir verdadeira probatio diabolica de que não foi informado 

(ou de que não foi suficientemente informado). 

 

  Como visto, a relação médico-paciente envolve o valor fundamental 

liberdade. O homem deve ser livre para decidir acerca de seu corpo, de sua saúde, de sua 

vida, desde que tais decisões não extrapolem os limites da sua própria pessoa. Esse 

exercício de liberdade jamais será possível sem informação. E ser livre é, na verdade, ter 

alcance a todas as informações necessárias para se fazer uma escolha própria, autêntica, 

íntegra e independente de injunções alheias. É também ela que promove o reequilíbrio das 

posições do médico e paciente. 
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  Enfim, investigou-se a questão fulcral quanto à natureza do dever de 

informar na relação médico-paciente, concluindo ser ele autônomo, capaz de gerar 

responsabilização do médico independentemente de haver ou não dano decorrente da 

prestação relacionada ao cuidado de saúde – tradicionalmente entendida como “principal” 

no âmbito desta relação. Com efeito, consiste a relação médico-paciente num verdadeiro 

feixe obrigacional, que encerra inúmeros deveres recíprocos de conduta aos quais as partes 

estão sujeitas e que vão muito além da prestação tradicionalmente referida como 

‘principal’ (ligada ao próprio objetivo de diagnóstico e/ou cura do paciente). Assim, dada a 

natureza da relação e dos bens nela envolvidos (saúde, integridade física, vida), assume a 

informação caráter fundamental, consistindo a pedra de toque, o elemento decisivo capaz 

de fazer com que esta relação se desenvolva legitimamente. 

 

  Nesse sentido o descumprimento do dever de obter consentimento 

informado ensejará a obtenção de ressarcimento pelo paciente e que tal inadimplemento é 

“causa autônoma de culpa, reconhecida como uma agressão à liberdade e aos direitos da 

personalidade do paciente e, por si só, também capaz de gerar pretensão distinta à 

obtenção de uma indenização”.501 

 

  Os Tribunais cujas jurisprudências foram estudadas, aliás, já reconhecem 

que a infração ao dever de informação constitui dano autônomo e indenizável. Entendem, 

porém, que também há necessidade de que ocorra simultaneamente a concretização de 

riscos não informados – com o que não se concorda, tal como acima mencionado. 

 

  Com efeito, demonstrou-se que a infração ao dever de informação causa um 

dano, um dano de natureza moral decorrente da infração das garantias de informação e seu 

posterior consentimento. Abraçou-se de forma convicta a ideia de que esse dano deve ser 

indenizável de per se por causar violação a bem especialmente protegido pelo Direito: a 

autonomia do paciente (sua autodeterminação informativa) como corolário da dignidade da 

pessoa humana e do rol dos direitos da personalidade (saúde, vida e liberdade), 

independentemente de danos físicos ocorridos ou não, e que devem ser valorados, por 

conseguinte, individual e separadamente. 

                                                
501 SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde ... cit., p.98. 
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