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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, L. R. M. Os laudos periciais nas ações judiciais por erro médico: uma 

análise crítica. 2010. 94 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

A proposta deste trabalho é fazer uma apreciação crítica dos laudos periciais realizados em 

ações judiciais de responsabilidade civil por alegado erro médico. A prova pericial deve 

orientar o julgador para que este possa fixar os limites da responsabilidade do médico ou 

profissional de saúde. O perito deve responder adequadamente as questões discutidas no 

processo, bem como trazer ao juiz os elementos que considerar úteis ou necessários para 

auxiliar a decisão judicial. Na parte teórica são estudados os campos de apuração da 

responsabilidade por erro médico, os pressupostos da responsabilidade civil, os tipos de 

prova que podem ser produzidos no processo, quais são os elementos essenciais do laudo 

pericial e os critérios que devem ser usados pelo perito para determinar se estão presentes 

os requisitos do dever de indenizar. Em seguida, utilizando-se dados obtidos em processos 

judiciais, são abordados os aspectos mais relevantes nas ações desta espécie, como a 

incidência dos tipos de dano alegados pelos autores, as especialidades médicas mais 

acionadas judicialmente, o tempo médio entre o ajuizamento da ação e a sentença judicial e 

a relevância dos laudos nas decisões judiciais observadas. Ao final, é realizada uma análise 

crítica dos conteúdos dos laudos, verificando se eles contêm todos os elementos 

recomendados e descritos na parte teórica, fazendo-se críticas sobre se eles cumpriram sua 

função de forma adequada e propondo instrumentos para seu aperfeiçoamento. 

 

Palavras-chave: Laudo pericial. Perito. Prova. Responsabilidade civil. Medicina Forense. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, L. R. M. Expert reports in medical malpractice lawsuits: a critical analysis. 

2010. 94 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. 

 

The aim of this work is to do a critical appreciation of the expert reports in judicial 

proceedings for alleged medical malpractice. The expert report should guide the judge and 

help to determine the limits of the physician's or health professional's responsibility. The 

expert must answer appropriately the questions discussed in the lawsuit, as well as bringing 

the elements that he or she might consider useful or necessary to aid the judicial decision. 

The theoretical section concerns the medical malpractice responsibility verification, the 

presupposed civil responsibility, the kinds of proof that can be produced in the process, 

what are the essential elements of the expert report, and which criteria that should be used 

by the expert to determine if the requirements of the duty of compensating are present. 

Then, using data obtained from judicial proceedings, the most important aspects in this 

kind of lawsuit are exposed, such as the incidence of types of damage alleged by the 

authors, the most prosecuted medical specialties, the average time between the beginning 

of the action and the judicial sentence, and the relevance of the expert reports in the 

observed judicial decisions. At the end, a critical analysis of the reports is accomplished, 

verifying if they contain all the recommended elements described in the theoretical part, 

criticizing the accomplishment of their function, and proposing instruments for their 

improvement. 

 

Keywords: Expert report. Expert. Proof. Civil responsibility. Forensic Medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação do tema 

 

 

O número de demandas judiciais e administrativas contra profissionais da medicina 

e estabelecimentos de saúde tem crescido significativamente nos últimos anos. 

As melhores condições de saneamento básico, prevenção de doenças e o próprio 

avanço da ciência médica contribuíram para o aumento da população e da expectativa de 

vida. Conseqüentemente, o número de médicos e de pacientes também aumentou. 

Entretanto, vem se observando uma despersonalização das relações entre médico e 

paciente. Antigamente, as cidades eram menores e os médicos eram vistos como 

“profissionais de família”. Sua autoridade e posição social eram incontestáveis. 

Na opinião de França (1994, p. 234), as relações entre os pacientes e os “médicos 

de família” foram substituídas por um relacionamento por vezes frio e impessoal, 

principalmente nas grandes cidades. 

Citando Strauss, França registra que: 

 

Em lugar do velho estilo de cabeceira, o médico de hoje em dia parece 
depender mais de um formidável aparato instrumental, que salva vidas 
perdidas por seus predecessores. A imagem do pai foi substituída pelo 
técnico especializado (S. A. Strauss - “Negligência Médica”, in 
Documenta Geigy, trad. do A., Basiléia, 1971, pág. 4). 

 

Pondera ainda este autor que a imagem de autoridade e conhecimento indiscutíveis 

do médico praticamente não existe mais. Atualmente ele é considerado um profissional que 

ganha a vida como outro qualquer, devendo em razão disso responder pelos erros que vier 

a cometer. Um paciente lesionado ou insatisfeito possui uma disposição muito maior de 

demandar contra um técnico distante e impessoal do que contra um amigo e conhecido da 

família. 

Com o surgimento de novas especialidades e técnicas, o número de procedimentos 

médicos tem aumentado. No passado, os médicos se limitavam a diminuir o sofrimento do 

paciente e as intervenções cirúrgicas eram raras. Hoje as especialidades médicas chegam a 

dezenas (em 2006/2007 eram reconhecidas 53 especialidades médicas e 54 áreas de 
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atuação pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Comissão 

Nacional de Residência Médica)1. 

Tal especialização vem contribuindo para transformar alguns médicos em meros 

profissionais técnicos. De acordo com Moraes (2003, p. 433): 

 

A crescente dependência da assistência médica de uma tecnologia 
complexa acelerou a tendência para a especialização e reforçou a 
propensão dos médicos de tratar partes específicas do corpo, esquecendo-
se de cuidar do paciente como um ser total. 

 

Este autor afirma ainda que a prática da medicina tornou-se progressivamente 

despersonalizada, destacando que “de 30 a 50 por cento dos casos de hospitalização atuais 

são clinicamente desnecessários”. 

O aumento dos casos de erro médico também está relacionado à sobrecarga de 

trabalho a que estão submetidos os profissionais da área. Pesquisa realizada pelo Cremesp 

em 20072 revelou que os médicos paulistas cumprem carga horária excessiva e acumulam 

múltiplos empregos. 

Na média, os médicos paulistas trabalham 52 horas por semana, sendo que 30% 

destes profissionais afirmam trabalhar mais de 60 horas semanais. O valor médio declarado 

para consulta particular é de R$ 145,00, enquanto o valor médio da consulta paga pelo 

plano de saúde é de R$ 30,00. 

A insuficiência de profissionais em hospitais públicos e os baixos valores pagos 

pelos convênios particulares podem fazer com que os médicos reduzam o tempo das 

consultas, tornando-as por vezes superficiais. No caso das cirurgias, muitas delas são 

realizadas em seqüência e sem o necessário descanso, o que aumenta a possibilidade de 

erros. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Especialidades médicas no 
Estado de São Paulo. São Paulo, 2008. 
2 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. O trabalho do médico no 
Estado de São Paulo. São Paulo, 2007. 
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1.2 Caracterização do problema 

 

 

O tema apresentado foi escolhido em razão das dificuldades atuais que os 

operadores do direito enfrentam. 

Como mencionado, o número de ações judiciais vem crescendo ano a ano, sendo 

que a estrutura do Poder Judiciário não acompanha este aumento por causa da escassez de 

recursos materiais e humanos. Em conseqüência disso, cada juiz tem um número maior de 

processos para examinar, implicando no sacrifício do tempo destinado a cada um. 

Outro ponto de reflexão é que o desenvolvimento da tecnologia vem criando novos 

procedimentos, métodos, técnicas e conceitos, o que exige constante atualização dos 

profissionais de cada área e gera dificuldades para aqueles que precisam aprender e analisar 

termos técnicos e específicos. 

Na prática jurisdicional, verifica-se que o número de profissionais habilitados e 

voltados para a perícia é inferior ao necessário. Em cidades pequenas, muitas vezes não há 

como se nomear como perito outro médico residente na mesma cidade, seja porque existe a 

chance de ser conhecido das partes do processo, seja porque nem sempre se encontram 

profissionais de todas as áreas de especialização. 

Para tentar resolver estas dificuldades, é comum buscar peritos em outras cidades 

ou nomear profissionais pertencentes a órgãos públicos municipais ou estaduais. No Estado 

de São Paulo, em 1970 foi criado o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São 

Paulo (IMESC), tendo como suas principais atribuições a realização de perícias e exames 

médicos requisitados pelas autoridades competentes (juízes de direito, delegados, 

promotores de justiça, procuradores do estado e defensores públicos, entre outros). 

Embora o IMESC possua em seus quadros profissionais de diversas áreas, o volume 

de trabalho é elevado, a ponto de afetar não apenas o tempo necessário para a realização do 

exame, como também para entrega dos laudos. Em 1995, o tempo médio de espera para a 

realização de um simples exame de paternidade por DNA era de 25 meses, estando 

atualmente em 12 meses3. Após a realização do exame, as partes devem aguardar ainda a 

entrega do laudo, o que pode demorar mais alguns meses. 

                                                 
3 Home page do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.justica.sp.gov.br/Modulo. 
asp?Modulo=111>. 
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Existem também poucas obras na doutrina brasileira a respeito da perícia que visa 

apurar se houve erro médico. A matéria envolve, além de todas as disciplinas médicas, ao 

menos cinco campos do Direito: Civil, Penal, Processual Civil, Processual Penal e 

Medicina Legal, os quais devem ser estudados em conjunto para se chegar a uma melhor 

compreensão das questões abordadas. 

 

 

1.3 Objetivos e aspectos a serem abordados 

 

 

A proposta deste trabalho é fazer uma apreciação crítica dos laudos periciais 

realizados em ações judiciais de responsabilidade civil por alegado erro médico. 

A prova pericial deve orientar o julgador para que este possa fixar os limites da 

responsabilidade do médico, respondendo adequadamente as questões discutidas no 

processo, bem como trazendo ao juiz os elementos que o perito considerar úteis ou 

necessários para auxiliar em suas decisões. 

A análise será feita descrevendo-se as técnicas de elaboração dos laudos, fazendo-se 

críticas sobre se eles cumpriram sua função de forma adequada e, por fim, propondo 

instrumentos para seu aperfeiçoamento. 

Concomitantemente, serão examinados outros pontos considerados relevantes nas 

ações judiciais desta espécie, os quais serão apresentados nas seções de metodologia, 

descrição dos resultados e discussão. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Nas ações de responsabilidade civil por alegado erro médico, o dano e o nexo 

causal estão sempre presentes como requisitos do dever de indenizar. Com exceção dos 

casos de responsabilidade objetiva e das obrigações de resultado, também se exige a 

demonstração de dolo ou culpa, esta nas modalidades negligência, imprudência ou 

imperícia. 

Os principais tipos de provas que podem ser usadas para apurar o erro médico são: 

depoimento pessoal, confissão, prova documental, prova testemunhal, prova pericial e 

inspeção judicial. 

O requisito mínimo recomendado para nomeação do perito que irá apurar o erro 

médico é que tenha graduação em medicina ou em área relacionada a esta. São desejáveis 

ainda especialização e conhecimentos específicos sobre perícia. 

A execução dos trabalhos periciais não depende apenas da qualificação do perito, 

mas também da obtenção dos documentos necessários, sendo o principal deles o prontuário 

médico, além de exame físico da parte, pesquisas e diligências. 

Caso os laudos do perito oficial e dos assistentes técnicos sejam antagônicos, ou 

quando entender que a matéria não lhe parece suficientemente esclarecida, o juiz pode se 

valer de perito desempatador. 

Uma porcentagem significativa dos laudos periciais observados não apresentou 

elementos essenciais, tais como: introdução, exame físico geral e especial, exame dos 

documentos do processo, discussão fundamentada e conclusão clara. Em mais da metade 

dos laudos o perito foi acionado para responder os quesitos faltantes, prestar 

esclarecimentos ou realizar laudo complementar. 

Não se conseguiu encontrar um critério uniforme utilizado pelos peritos para avaliar 

se o médico atuou ou não com negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo para a 

determinação do nexo causal. Os elementos da responsabilidade civil passíveis de apuração 

com maior grau de certeza foram os danos físicos, estéticos e materiais e os casos de 

evidente inobservância de regras técnicas. 

Constataram-se três níveis de utilização do laudo nas sentenças: integral, parcial e 

irrelevante. Cerca de 80% das sentenças acolheram integralmente os respectivos laudos e 

16% os acolheram parcialmente. 
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O papel da perícia é importante como meio de prova, porém esta pode apresentar 

falhas e/ou imperfeições, devendo o juiz estar sempre atento aos fatos do processo para, 

caso necessário, formar sua convicção com outros elementos demonstrados nos autos. 
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