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RESUMO
O presente trabalho é produto de uma reflexão, na dogmática penal brasileira,
sobre a atual situação da responsabilidade penal do médico decorrente da prática de ato
médico, cuja conduta médica adequa-se na tipificação do crime de lesão corporal culposa,
refletindo-se a aplicação da Lei nº. 9.099/95, com considerações e críticas no âmbito do
Direito Penal e Processual Penal. Para o desenvolvimento do estudo do tema, foram
expostos e analisados, nos seus aspectos gerais, o Direito Penal Médico e a teoria do
crime culposo do ato médico.
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RESUMÉ
Le présent travail c'est le résultat d'une réflexion, dans le dogmatique pénal
brésilien, sur la situation actuelle de la responsabilité pénale du médecin venant de la
pratique de l'acte médicale, dont la conduite se conforme à la caractérisation du crime de
la lésion corporal involontaire qui se reflète à l'application de la loi n°. 9.099/95, avec les
considérations et critiques dans le cadre du Droit Pénal et de la Procédure Pénale. Pour le
développement de l'étude du thème, ont été exposés et analysés, dans ses aspects
généraux, le Droit Pénal du médecin et la théorie du crime involontaire de l'acte médical.
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ABSTRACT
This work is the result of considerations, in the Brazilian penal dogmatic, about the
current situation of criminal liability of doctors when practicing medicine, whose medical
conduct fits under the classification of culpable injury crime, reflecting about the
application of Law n. 9.099/95, with considerations and review under the scope of
Criminal Law and Criminal Procedure. In order to develop the subject matter, we exposed
and analyzed the Medical Criminal Law, its general aspects and the theory of the wrongful
crime of medical practice.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, não há expressiva literatura jurídica sobre a responsabilidade penal dos
médicos, no exercício profissional. Não há, também, estudos e estatísticas do exato número
de ações penais, em decorrência de culpa médica. Se, outrora, em nossos tribunais, os
processos penais relacionados à responsabilidade médica eram esporádicos e culminavam
com a absolvição do profissional médico, atualmente, a situação é alterada, com o aumento
dos processos criminais as condenações começam a ser mais frequentes.
É sabido quão importante e relevante é o papel dos médicos na estrutura da
sociedade atual que, por estar desequilibrada por situações de massas, geram suas próprias
doenças, tornando-se necessária a presença da Medicina, essa arte e ciência de evitar ou
curar doença, ou de atenuar seus efeitos.
Apesar da escassa bibliografia específica, a questão da responsabilidade penal dos
médicos por eventos lesivos a pacientes é tão antiga quanto o Direito e a Medicina.
Atualmente, o tema lesão corporal culposa e a responsabilidade penal do médico:
Reflexões à luz da Lei nº. 9.099/95, tem despertado enorme interesse, em virtude da busca
da prestação jurisdicional penal em decorrência do ato médico culposo, por meio de
instrumentos processuais com maior efetividade e celeridade.
O Poder Judiciário nacional, em suas várias instâncias, está, a todo instante,
deparando-se com procedimentos e processos referentes ao presente tema, o que se deve,
por um lado, ao aspecto da Medicina de massa e, por outro, a invocação da prestação
jurisdicional, para a responsabilização penal dos médicos.
Serve a presente pesquisa para apresentar, inclusive por razões históricas, a
importância desse tema e lançar as bases mais relevantes para a sua compreensão
axiológica e o seu sentido finalístico, por meio de encadeamentos visualizadores. Para
atingir os objetivos a que se propõe, a presente dissertação é composta de três capítulos.
No capítulo 1, observamos que a Medicina nasceu com o aparecimento do primeiro
homem neste planeta e da exigência de se obter curas para os seus males corporais e
espirituais.
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O Direito surgiu da imprescindibilidade de defender o homem contra toda a forma
de dominação e violência, pelas normas impositivas precípuas para a convivência e o
equilíbrio sociais.
Do ponto de vista histórico, analisamos, neste capítulo, a responsabilidade penal
médica: no Antigo Oriente; no período clássico da Medicina na Índia, China e Egito; no
Direito Greco-romano; na Idade Média e Renascimento; do Iluminismo até o século XIX e
no Direito brasileiro.
Também, neste capítulo, abordamos a eficácia da Medicina contemporânea,
associada à área do Direito, na realização de valores na sociedade. O Direito e a Medicina
não são áreas apenas de conhecimento, inteligência ou domínio da técnica; são atividades
profissionais que convergem, dentre outros aspectos, em uma relação especial entre as
pessoas, na defesa da dignidade humana e da saúde pública ou suplementar.
Desenvolvemos, ainda, neste capítulo, no campo referente ao Direito Penal Médico,
a contribuição de método interdisciplinar que caminhará para ser, futuramente, com o
surgimento de novas práticas médicas, transdisciplinar, jurídico-médico, como novo
paradigma que assegure o diálogo produtivo entre as áreas da Medicina e do Direito, face
às inesperadas e novas situações criadas pela investigação científica, inovação tecnológica,
conflitos de interesses e valores que se colocam cada vez mais.
E, finalizamos o capítulo 1, compreendendo, no que for possível, a deontologia
médica, o Código de Ética Médica, o ato médico e a responsabilidade penal do médico,
que é pessoal, subjetiva, devendo ser comprovada a culpa em cada caso. Assim, os atos
praticados pelos médicos que violem o Código de Ética Médica ou qualquer norma que
discipline o exercício da Medicina, é de responsabilidade subjetiva, devendo ser apurada a
conduta do médico que tenha causado eventual dano. Ressaltamos, ainda, que deve o
profissional da Medicina não apenas perseguir a finalidade de curar, mas também se ajustar
às regras da lex artis, estabelecendo como devem ser executados certos atos médicos.
No capítulo 2 da presente pesquisa científica, objetivou-se o estudo da teoria do
crime culposo do ato médico, no âmbito da teoria geral do crime, envolvendo a conduta
profissional do médico, para fins penais.
Analisamos, neste aspecto, a tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade e a
punibilidade. Também, neste capítulo, expomos os relevantes pontos de contato com o
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bem jurídico, no caso, a integridade física, tutelada concretamente e valorada em nosso
ordenamento jurídico.
Para uma melhor análise conjuntural dessas ponderações, que se refletem no Direito
Penal, ao tipificar as condutas que violam ou expõem a perigo bens jurídicos de relevante
valor social, como a integridade física, torna-se necessário compreender a importância do
conceito de culpa no âmbito penal e do conhecimento da lex artis na conduta profissional
do médico que se identifique com a malpractice (má prática), que sugestione a
responsabilização penal pelo crime de lesão corporal culposa.
Limitamos à análise das principais teorias sobre a licitude do tratamento e ato
médico-cirúrgico; o concurso de pessoas no alegado erro médico; a questão do erro,
diagnóstico e conduta; além do contributo da teoria do erro humano de James Reason e a
segurança do paciente.
No capítulo 3, são delimitadas e criticadas a aplicação da Lei nº. 9.099/95, nos
crimes de lesão corporal culposa decorrente de ato médico; cuja complexidade da análise
jurídica nos fatos relatados insuficientemente em termo circunstanciado, dificulta ou até
mesmo impede a consecução dos objetivos originários traçados em sua elaboração
legislativa e a responsabilidade penal do médico.
Neste capítulo, trata-se pormenorizadamente da Lei nº. 9.099/95 no sistema
processual penal brasileiro, em seus diversos aspectos: conceito de infração de menor
potencial ofensivo; termo circunstanciado; representação no crime de lesão corporal
culposa; pedido de arquivamento do termo circunstanciado; audiência preliminar.
Analisam-se, também, os institutos da composição civil; transação penal (aspecto
constitucional, natureza jurídica da proposta e impossibilidade de transação penal ex
officio); além da suspensão condicional do processo.
A sociedade brasileira necessita conhecer melhor a aplicação dos dispositivos
contidos na Lei nº. 9.099/95, refletindo sua incidência em temas da área de saúde; dentre
os quais, os relacionados com a integridade corporal, sob uma nova área do conhecimento,
o Direito Penal Médico.
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OBJETIVO
O objetivo desta dissertação é demonstrar a ineficiência da aplicação da Lei nº.
9.099/95, no tocante ao crime de lesão corporal culposa decorrente de ato médico.
Enfatiza-se que, na resolução dos procedimentos de infrações de menor potencial ofensivo,
envolvendo a responsabilidade penal do médico, os operadores do direito avaliam
superficialmente a conduta culposa deste profissional da aréa de saúde, diante da análise do
termo circunstanciado, em procedimento sumaríssimo, no âmbito dos Juizados Especiais
Criminais (JECrim), em que, a priori, procede-se a um juízo de culpa pessoal e, em muitos
casos, na ocorrência de medidas alternativas à pena de prisão, sem a cautela de segurança
jurídica quanto a sua aplicação. Discute-se, ainda, a transação penal como medida de
política criminal; bem como sua (in)constitucionalidade, em virtude de não se atentar para
alguns princípios constitucionais, dentre os quais: devido processo legal, ampla defesa,
contraditório e presunção de inocência.

MÉTODO
A presente dissertação foi desenvolvida a partir da investigação analítica e
dogmática do Direito Penal Médico, tema pouco avançado na dogmática penal brasileira;
mas que inspira pesquisadores no estrangeiro.
O Direito Penal Médico é uma importante área do Direito, que merece estudo e
aprofundamento, principalmente no que se refere à responsabilidade penal dos médicos,
diante das controvérsias que lhe são inerentes e que proporcionam debate frutífero sobre as
possibilidades e limites desta matéria.
Em um primeiro momento, são pesquisados os aspectos históricos do crime de
lesão corporal culposa, justapondo o Direito Penal e a Medicina, numa visão
interdisciplinar e, tendo em vista que em sua atividade profissional, o médico se depara
com situações nas quais pode ser responsabilizado penalmente, é necessário o estudo e a
compreensão da aplicação da deontologia médica, do Código de Ética Médica, do ato
médico e das leges artis.
A partir da ideia geral desse desenvolvimento, acrescente-se, a isso, a concatenação
do método dialético no desenvolvimento posterior desta pesquisa, por meio de livros,
alguns raros, aliados a artigos científicos e posições doutrinais modernas e atuais, para a
melhor compreensão da teoria do crime culposo do ato médico e, na essência do trabalho, a
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responsabilidade penal do médico na Lei nº. 9.099/95, no crime de lesão corporal culposa
decorrente de ato médico.
Em razão disso, depreende-se a atualidade e a relevância do objeto de estudo.
Observe-se, ainda, que a pesquisa é de natureza teórico-bibliográfica, seguindo o
método descritivo e analítico.
A investigação vincula-se, eminentemente, ao Direito Penal brasileiro, de
aproximações com ciências afins e sem prejuízo do trabalho científico desenvolvido no
panorama internacional.
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1. DIREITO PENAL MÉDICO

1.1. A responsabilidade penal médica: aspectos históricos
A responsabilidade penal médica vem de tempos de antanho e envolve a
reconstituição do passado da ciência médica, desde uma medicina primitiva, como produto
de seu tempo, ao longo dos séculos.
Tradicionalmente, o exercício da Medicina esteve envolto por uma aura sagrada,
justificando o paternalismo clínico, em que o doente sujeitava-se ao médico, sem indagá-lo
ou sequer tomar conhecimento do tratamento a ser submetido.
Moacyr Scliar, que foi médico e membro da Academia Brasileira de Letras, bem
assinala que:
A história da medicina é uma história de vozes. As vozes misteriosas do
corpo: o sopro, o sibilo, o borborigmo, a crepitação, e estridor. As vozes
inarticuladas do paciente: o gemido, o grito, o estertor. As vozes
articuladas do paciente: a queixa, o relato da doença, as perguntas
inquietas. A voz articulada do médico: a anamnese, o diagnóstico, o
prognóstico. Vozes que falam da doença, vozes calmas, vozes ansiosas,
vozes curiosas, vozes sábias, vozes resignadas, vozes revoltadas. Vozes
que se querem perpetuar: palavras escritas em argila, em pergaminho, em
papel; no prontuário, na revista, no livro, na tela do computador. Vozerio,
corrente ininterrupta de vozes que flui desde tempos imemoriais, e que
continuará fluindo.1

De um lado, não se pode compreender a Medicina atual, de forma precisa e
profunda, ignorando-se a evolução do conhecimento médico; de outro está “o direito
inserido na história, e sua historicidade se manifesta por ser ele reflexo das condições
sociais e culturais de uma época.”2
A responsabilidade penal dos médicos, por atos praticados no exercício da
profissão, tem sua origem histórica no Direito da Medicina3, em considerações breves, na
legislação penal das antigas civilizações, onde foram estabelecidas penas específicas para
os médicos que causassem lesões corporais a seus pacientes.

1

SCLIAR, Moacyr. A paixão transformada: história da medicina na literatura. São Paulo: Companhia das
Letras 2005. p. 7.
2
REALE JÚNIOR, Miguel. Teoria do delito. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 15.
3
ESER, Albin. Perspectivas do direito (penal) da medicina. Revista Portuguesa de Ciência Criminal,
Coimbra, ano 14, n. 1/2, p. 11-63, jan./jun., 2004.

15

Desde a Medicina arcaica4, baseada na interpretação da doença como fenômeno
sobrenatural e de concepção mítica, leis foram estabelecidas, traduzindo a vontade dos
homens em punir o médico que desempenhasse mal a sua arte.
O homem, na origem dos tempos, deixou como marca a sua necessidade de viver
agrupado com outros de sua espécie, particularmente por questão de sobrevivência, por ser
vulnerável às intempéries e às feras, necessitando agrupar-se para sua defesa5 e
fortalecimento, com a formação de grupos maiores (famílias, clãs ou tribos), que
desencadeou uma organização social mais elaborada.
É nesse sentido que o Direito arcaico não é resultante de uma única pessoa, pois se
impôs ao legislador, nascendo espontânea e inteiramente nos antigos princípios que
constituíram a família, derivando “das crenças religiosas, universalmente admitidas na
idade primitiva desses povos e exercendo domínio sobre as inteligências e sobre as
vontades.”6
Cumpre salientar, nesses tempos primitivos, que “o Direito se apresenta ainda
embebido profundamente do matiz religioso”7, com normas de comportamento social, de
caráter costumeiro, que mantêm a coesão dos grupos humanos e uma razoável ordem
social, originadas sob a influência da moral, da religião, da magia, dos totens e do tabu8.
Dos conflitos de existência, surgiu a necessidade de regras que permitissem a paz
social, visando o equilíbrio e o controle entre os membros de um mesmo grupo ou de
grupos rivais.

4

Aqui também a locução de Scliar, “Não há texto registrando o nascimento da medicina. A necessidade de
tratar a doença antecede em muito o aparecimento da escrita. Nada sabemos, portanto, da experiência
daqueles que primeiro enfrentaram a enfermidade, o sofrimento, a morte.” SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 13.
5
Vide a reação do instinto de defesa-ofensa: FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal: o criminoso e o
crime. Tradução de Luiz de Lemos D’Oliveira. 3. ed. Campinas: Russell Editores, 2009. p. 21.
6
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Hemus, 1975. p. 68.
7
BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral - introdução, norma penal, fato punível. 5. ed. rev. atual.
Raphael Cirigliano Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2005. t. 1, t. I, p. 35.
8
“Prohibiciones Tabú – El problema que en este punto se plantea no consiste en destacar una forma externa
de reacción, sino en buscar las raíces profundas de lo que después ha venido diferenciándose como derecho
penal. Para ello, lo más importante es relacionar la idea de derecho penal con la de lo prohibido en grado
supremo. Esta idea se muestra en la prehistoria constantemente vinculada a un sistema sumamente extendio
y complejo, en el cual lo prohibido se confunde en un solo principio mágico, fundamentalmente religioso,
al cual modernamente se le ha dado el nombre de sistema de prohibiciones tabú, tomándose esta palabra de
diversos dialectos polinesios. El hecho más importante derivado del estudio de ese género de prohibiciones
consiste en que ellas, si bien tienen un carácter fundamentalmente religioso (...) Este tipo de prohibiciones
tiene un fundamento mágico. La accíon mágica asume una forma positiva, el hechizo, consistente en hacer
una cosa para que ocurra un suceso deseado, y una forma negativa, el tabú: si haces tal cosa, sucederá tal
desgracia.” SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino. Buenos Aires: Tipografica Ed. Argentina, 1963.
t. 1, p. 60-61.
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Assim, “o primeiro direito é direito penal”9, consistente em determinar as condutas
proibidas com a imposição de punições aos transgressores; entretanto, não se pode afirmar
que a simples reação vindicativa tenha constituído um Direito Penal10, no sentido técnicojurídico do termo, como Ciência do Direito.
Nessas formas primárias de comunidade ou associação familiar, em que o revide à
agressão devia ser a regra, é comum e generalizado o entendimento de que “a pena, em sua
origem, nada mais foi que a vindita”11, sem qualquer ponderação com a proporção do mal
do crime ou com sua justiça.
Contudo, apesar dessa época remota ser considerada como período de vingança
privada, em que a pena teria surgido com o instinto de conservação individual, cuja reação
penal era livremente exercida e executada pelo próprio ofendido12; notamos, por força do
impulso de associação, revoltas coletivas13 nestes grupos primitivos.
Nas longínquas origens do Direito Penal, a vingança privada e violenta, estava
arraigada aos costumes dos povos, de forma que “aquilo que constituía ofensa a um
indivíduo passava a sê-lo relativamente à comunidade toda a que ele pertencia, travando-se
lutas e guerras que o ódio eternizava.”14
De fato, mediante observações históricas, a atuação do Direito Penal nas sociedades
primitivas resulta de inúmeros fatores que condicionam a vida dos povos e ilustra a visão
dos grupos sociais, moldados segundo normas de conduta, em que o homem fazia justiça
pelas suas próprias mãos.
Envolvidos em questões de seu próprio desenvolvimento, nestes agrupamentos
humanos, “a reação punitiva apresentava caráter religioso, surgindo a pena com sentido

9

FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 17. ed. atual. Fernando Fragoso. Rio de
Janeiro: Forense, 2006. p. 31.
10
Interessante estudo da origem, formação e desenvolvimento do Direito Penal: MANZINI, Vincenzo.
Paleontologia criminale: contributo alle ricerche sulla genesi del diritto e dela procedura penale. Rivista
Penale di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza, Torino, v. 57, 7 della quarta serie, p. 269-306, 1903.
11
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: introdução e parte geral. 24. ed. atual. Adalberto José Q.T.
Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 1986. v. 1, p. 20.
12
MAGGIORE, Giuseppe. Derecho penal. Tradução de José J. Ortega Torres. Bogotá: Temis, 1954. v. 2, p.
243.
13
DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 1998. p. 31.
14
GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. 6. ed. São Paulo: Max Limonad, 1982. v. 1, t. 1, p. 13.
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sacral”15; ou seja, a pena tinha função reparatória diante da divindade, com a punição do
infrator.
A pena vinculava-se à ideia de totens16 (objetos que representavam seres
sobrenaturais que habitavam florestas ou poderiam ser encontrados nos rios, pedras ou
animais) ou tabus (palavra de origem polinésia, que significava simultaneamente o sagrado
e o proibido, o impuro, o terrível), e para aplacar a ira desses deuses totêmicos, pois o
homem primitivo, não podendo explicar os fenômenos da natureza – chuvas, raios, trovões,
secas, tempestades, etc - atribuía aos totens a responsabilidade de premiação ou castigo da
coletividade pelo seu comportamento.
A vingança coletiva foi a primeira manifestação de cultura jurídica, nestes grupos
primitivos, orientados ou pela magia, ou pela ideia de retribuição, ou pelo domínio da
psicologia coletiva. Surgem dois gêneros de sanções: a perda da paz (ou privação da paz
social) e a vingança de sangue.
A pena constituía, assim, uma reação do agregado social contra atos que
ofendessem os interesses desses grupos.
A perda da paz17, que se traduz na expulsão do agressor da comunidade, com a
consequente perda da proteção do seu grupo e da divindade, podendo, então, ser agredido
por qualquer pessoa – o proscrito é eliminado da comunhão da paz e do direito, não
existindo para ele a ordem jurídica. Tendo contra si a inimizade do povo, a privação da paz
dissolvia o parentesco, o vínculo conjugal, com o confisco dos bens do proscrito em
proveito do chefe da tribo ou da comunidade. A vingança de sangue18, que se exerce na
retribuição da lesão entre tribos rivais até que sucumba umas das partes conflitantes ou
com o término da luta, pelo esgotamento das forças de ambas ou com a desaparição de
uma das partes contendoras.

15

FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit., p. 32. Vide, neste aspecto: SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORRÊA
JÚNIOR, Alceu. Teoria da pena: finalidades, direito positivo, jurisprudência e outros estudos de ciência
criminal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 25.
16
PIMENTEL, Manoel Pedro. O crime e a pena na atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1993.
p. 118-119.
17
A perda da paz no antigo Direito Penal Germânico: BATISTA, Nilo. Matrizes ibéricas do sistema penal
brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. v. 1, p. 35.
18
LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tradução de José Higino Duarte Pereira. Campinas:
Russell Editores, 2003. t. 1, p. 75-76.
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Em verdade, em tempos remotos da história da humanidade, não havia qualquer
preocupação com a culpa em sentido estrito; “era um direito penal eminentemente
objetivo, nenhuma preocupação havendo com a culpabilidade.”19.
Para bem compreendermos a responsabilidade penal do médico nessas sociedades
primitivas, é necessário examiná-la no seu contexto social respectivo, em que as
legislações antigas foram elaboradas, de forma a fundamentar a validade dessa análise no
desenvolvimento histórico.
A maior parte das compilações de leis da Antiguidade, de origem mística,
consideradas como códigos de conduta, surgiram na região da Mesopotâmia20, no segundo
milênio antes da era cristã: Ur Nammu (2.050 a.C.), Eshnunna (1.930 a.C.), Lipit-Ishtar de
Isin (1.870 a.C.) e Hamurabi (1.780 a.C.), constatando-se, também tais modelos de
conduta, no Velho Testamento; ou na obra Protágoras, de Platão21.
A responsabilidade médica22 já era conhecida nas velhas culturas do Oriente e,
através do Código de Ur-Nammu, conhecido, também, como Ley de Ur-Nammu ou Tábuas
de Nippur, surgido na Suméria, 2.050 a.C.23, na região da Mesopotâmia, descoberto em
Nippur, em 1952, pelo sumerólogo Samuel Noah Kromer, foi possível identificar, em dois
fragmentos de uma tábua, que se encontra no museu de Istambul, um sistema de
composição legal em relação às lesões corporais (§§ 19-22), em que o autor da infração
devia ressarcir a vítima ou os parentes dela, com uma compensação pecuniária24.
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NORONHA, Edgard Magalhães. Do crime culposo. São Paulo: Saraiva, 1957. p. 8.
Várias civilizações desenvolveram-se na região da Mesopotâmia, sendo que: “Em termos de saúde e
doença, contudo, esses povos compartilhavam a crença geral do mundo antigo, segundo a qual a
enfermidade era um castigo imposto pelos deuses aos pecadores. Demônios encarregavam-se de
proporcionar males específicos: Nergal trazia a febre, Namtaru, dor de garganta, Tiu, dor de cabeça. Havia
divindades da cura, Ningishzida, cujo símbolo era uma cobra de duas cabeças – a serpente viria a se tornar
depois o emblema da medicina. Os médicos da Mesopotâmia recorriam aos métodos divinatórios para
descobrir o pecado cometido pelo doente; para isso, inspecionavam as entranhas de animais abatidos para
apaziguar os deuses.” SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 23-24.
21
ENCICLOPÉDIA Britânica. Disponível em: <http://www.britannica.com/eb/article>. Acesso em: 07 maio
2013.
22
Vide em relação ao surgimento e desenvolvimento histórico da Medicina Legal: ALMEIDA JÚNIOR, A.;
COSTA JÚNIOR, J.B. de O. e. Lições de medicina legal. 19. ed. rev. ampl. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1987. p. 13-15.
23
STADELMANN, Luis I. J. O direito e a justiça no antigo oriente médio. Disponível em:
<http://www.faje.edu.br/periodicos>. Acesso em: 01 jul. 2013.
24
BOUZON, Emanuel. Lei, ciência e ideologia na composição dos “códigos” legais cuneiformes. Disponível
em: <http://ww3.fl.ul.pt/>. Acesso em: 10 ago. 2013.
20
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Seja como for, numa época em que a vingança coletiva25, como forma de punição,
era admitida e a conduta humana não estava relacionada com as leis da causalidade, surge
o conhecido talião.
Delimitando a reação instintiva e cruel, inspirada pela vingança do ofendido, de
seus parentes ou do grupo social, não há negar que o talião representou um progresso no
campo penal, diante da necessidade de limitar o castigo, ou seja, a reação contra o crime e,
nesse sentido, o talião dá medida e fim ao instinto de vingança.26
O talião27 (“olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé”) foi adotado
em várias legislações: Código de Hamurabi (Babilônia), Pentateuco (está expressa a
origem divina do sistema penal hebraico - dentre os cinco primeiros livros da bíblia, por
exemplo, o Êxodo – cap. 23 a 25, e o Levítico – cap. 17 a 21); Kisas (lei de talião nos
árabes pré-islâmicos) e Lei das XII Tábuas (Roma Antiga).
Entretanto, no que se refere à responsabilidade penal médica no Código de
Hamurabi28, nos artigos 215 a 223, em que se disciplina a prática médica e a “punição se
apresenta como vingança pública”29, pela melhor interpretação destes dispositivos legais,
que necessita ser contextualizada, “os médicos não estavam sujeitos ao talião”30. No artigo
218 deste antigo estatuto, encontra-se disposto: “Se um médico trata alguém de uma grave
ferida com a lanceta de bronze e o mata ou lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o
olho fica perdido, se lhe deverão cortar as mãos”. E no artigo 219: “Se o médico trata o
escravo de um liberto de uma ferida grave, com a lanceta de bronze e o mata deverá dar
escravo por escravo”31.

25

Para Soler, a vingança é uma obrigação religiosa e sagrada: “En el derecho protohistórico y aun en el
histórico encontramos esta forma de retribución del delito principalmente bajo el aspecto de venganza
colectiva. (...) La venganza es una obligación religiosa y sagrada.” SOLER, Sebastian. op. cit., p. 63-64.
26
GARRAUD, René. Compêndio de direito criminal. Tradução e notas de Ricardo Rodrigues Gama.
Campinas: LZN Ed., 2003. v. 1, p. 30.
27
"mas, se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por
pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe": Êxodo, cap. 21, v. 23, BÍBLIA. Bíblia
sagrada. Tradução Centro Bíblico Católico. 65. ed. São Paulo: Ave Maria, 1989. p. 101.
28
Na Mesopotâmia, “os médicos se dividiam em três categorias: o baru encarregava-se dos procedimentos
divinatórios, o ashipu realizava o exorcismo e o asu fazia as curas propriamente ditas, nas quais, além de
preces e rituais, várias substâncias eram usadas. O código de Hamurabi mostra que vários tipos de
operações eram feitas. Que o resultado nem sempre era satisfatório, mostram as punições prescritas para o
caso de fracasso.” SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 24.
29
BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 1, p. 35.
30
MORAES FILHO, Antonio Evaristo de. Aspectos da responsabilidade penal do médico. Revista da
Faculdade de Direito da UERJ, Rio de Janeiro, n. 4, p. 289, 1996.
31
NORONHA, Edgard Magalhães. Do crime culposo, cit., p. 12.
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Portanto, pelo disposto no artigo 218 do Código de Hamurabi, a pena reservada ao
médico revestia-se de rigor: “havendo a morte do paciente resultado de sua atuação, tinha as
mãos decepadas”32; pena que se destinava a “evitar que o doutor desastrado repetisse o
erro”33. No caso de insucesso do tratamento, nos termos do artigo 219 deste Código, as mãos
do médico eram cortadas “se o paciente morto fosse um homem livre, pois se se tratasse de
escravo, a sanção consistiria, tão só, em fornecer ao dono, um outro escravo em troca.”34
Pode-se imaginar, com os meios de então, que o médico realizava cirurgias de
extrema simplicidade, em virtude de a anatomia ser pouco conhecida, e com muita
serenidade, perícia e máxima atenção preparava sua intervenção, tendo em vista as severas
punições de caráter penal que poderia sofrer em caso de insucesso.35
No período clássico da Medicina hindu, época que foi escrito os livros de Veda36 e destes,
o Ayurveda, que dizia respeito à Medicina, duas importantes obras se destacam: o Charaka
Samhita (um diálogo entre mestre e discípulo, em oito volumes) e o Susruta Samhita (que se ocupa
da cirurgia, em seis volumes) e como “é frequente nos textos médico antigos, as observações
referentes a diagnóstico e tratamento alternam-se com recomendações éticas e religiosas.”37
A responsabilidade penal médica na Índia, está disposta no Código de Manu38, que
no artigo 695, “atribui o pagamento de multa para médicos e cirurgiões que exerçam mal a
sua técnica”39.

32

Nesse sentido: “La responsabilidad médica tiene antiquísimos ejemplos. Tres mil años antes de Jesucristo,
eran severamente reprimidos los primitivos encargados de curar que, con el arcaico cuchillo de bronce,
amputando miembros o extirpando cataratas, no acertaban a hacerlo con fortuna. En él más remoto Código,
el asirio de Hamurabi, se hallan ya las penas que deben imponerse por descuido a los médicos; pero
obsérvese que, magüer la dureza de los tiempos, el castigo no pasaba de cortar la mano y nunca se llegó a
imponer la muerte, aunque la negligencia hubiera costado la vida de un hombre. Esto significaba un
privilegio en favor de los médicos, pues, por lo común, en las leyes de Hamurabi imperó el talión y, en el
caso del que tenía el oficio de curar, la mutilación de la mano sólo sería, a lo sumo, una forma talional
simbólica. La responsabilidad médica continúa exigiéndose a lo largo de los siglos”. JIMÉNEZ ASÚA,
Luís. Tratado de derecho penal. 3. ed. Buenos Aires: Losada, 1976. t. 4, p. 727.
33
SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 24.
34
MORAES FILHO, Antonio Evaristo de. op. cit., p. 289.
35
Vide, em relação ao sentimento de piedade para com os homens e os animais, que emanavam das normas
que disciplinavam a responsabilidade dos médicos e veterinários, no Código de Hamurabi: AZARA,
Antonio. Codice di Hammurabi. In: AZARA, Antonio; EULA, Ernesto (A cura di). Novissimo digesto
italiano. Torino: UTET, 1967. p. 85.
36
O período védico vai até o final do século VI a.C.
37
SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 24.
38
O Código de Manu é parte de uma coleção de livros bramânicos, de idade controvertida, datada do século V a.C.
ou século XIII a. C., contendo princípios morais, filosóficos, religiosos, artistícos; não devendo ser interpretado,
com um senso moderno, como um conjunto de normas jurídicas. Vide: AZARA, Antonio. Manu (Codice di). In:
AZARA, Antonio; EULA, Ernesto (A cura di). Novissimo digesto italiano, cit., v. 10, p. 190.
39
SÁ, Elida. Iatrogenia e o erro médico sob a óptica jurídica. Revista de Direito da Defensoria Pública, Rio
de Janeiro, ano 7. n. 10, p. 119, mar. 1997.
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Também há, nesse período histórico na Índia, o corte do nariz, como um castigo
penal comum da época, que propiciou, aos cirurgiões hindus, o desenvolvimento de
técnicas de reconstrução do apêndice nasal.40
Durante milênios, os chineses permaneceram fiéis à tradição de sua Medicina, que é
uma das mais antigas, com destaque para o Neiching ou Nei-tsing, um tratado médico atribuído
à Huang-ti, imperador chinês (2698-2598 a.C.). Os chineses foram também pioneiros em
medicina legal, com o Hsi yuan lu, um tratado elaborado por volta de 1240 a.C.41
A responsabilidade penal estava presente nos primórdios históricos da China42, com
as chamadas “cinco penas”, das quais as lesões eram penalizadas “com a amputação de um
ou ambos os pés”43.
No Egito, a responsabilidade penal médica estava ligada à religião, sendo o médico
considerado um sacerdote, dotado de poderes curativos sobrenaturais.
Nos primórdios da prática médica egípcia, em que a saúde, embora de forma
limitada, tinha um interesse público e social44, havia um livro denominado Libro Sacro,
com regras que deveriam ser respeitadas pelos médicos.
Surge, dessa forma, a responsabilidade penal do médico egípcio, pelos atos
praticados que não levassem à cura dos enfermos. Em caso de morte do paciente, a culpa

40

SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 22.
Id. Ibid., p. 19-20.
42
Em relação aos médicos: “La problemática de la responsabilidad médica no es reciente, no es de hace 20
años, ni de este siglo, sino que nace con la historia del hombre, pues todas las legislaciones escritas que han
llegado hasta nuestros días tienen perfectamente determinada esta situación. Si estaba contemplada en esas
legislaciones era porque realmente ocurría, les preocupaba y generaba situaciones que la justicia, a su
manera y dentro de sus posibilidades y criterios, tenía que resolver. Por ejemplo, si hacemos un raconto a
vuelo de satélite por la historia y nos remontamos tres o cuatro mil años atrás, vemos que el antiguo Código
Penal de China ya hablaba de la responsabilidad médica, y decía que el médico únicamente debía responder
cuando lo que hacía era no haber aplicado su conocimiento, su criterio y las reglas de su arte, es decir,
cuando no había observado el principio general de prudencia y diligencia, que es el relativo a la existencia
o no de la responsabilidad de medio. Determinaba también que se debían nombrar peritos médicos para que
consideraran el caso y dieran su asesoramiento a los jueces. También diferenciaba entre las lesiones que se
podían provocar en el cuerpo, la salud y los casos de muerte. Además, no sólo condenaba a los médicos a
indemnizar por la muerte o las lesiones que habían dejado en su paciente, sino que los inhabilitaba. Es decir
que era muy completo lo que estaba establecido en relación con la responsabilidad médica en el antiguo
Código Penal de China.” KVITKO, Luis Alberto. Antecedentes históricos de los procesos por
responsabilidad profesional médica y la malapraxis en el ejercicio de la medicina legal. Disponível em:
<http://www.elderechodigital.com.uy/>. Acesso em: 12 set. 2013.
43
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte
geral. 7. ed. rev. e atual. 2. tir. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. v. 1, p. 160.
44
Nesse sentido, encontramos no Libro Sacro disposições concernentes à higiene na infância, nas habitações,
nos sepultamentos de cadáveres. Vide: CASTIGLIONI, Arturo. Storia della medicina. Verona: Mondadori,
1948.
41
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era presumida, quando o médico tivesse violado as regras dispostas neste livro sagrado e,
nesse caso, o médico seria condenado à morte.45
Neste fenômeno histórico que é o Direito Penal, “Perda da paz, vingança
indeterminada, talião, composição, é o caminho que a reação anticriminal teve de seguir na
sua marcha para a pena pública.”46
Nesse aspecto, a pena revela a predominância da forma de punir em determinado
período histórico, apresentando fases de evolução, tais como: a vingança privada (a reação
à agressão era pessoal, sem a intervenção de estranhos), a vingança divina (a reação
punitiva é cruel e o castigo é a satisfação da divindade), a vingança pública (a reação
punitiva é rigorosa e cruel, visando a intimidação) e o período humanitário ou científico
(modificações e reformas no direito repressivo)47, com a advertência desses períodos não
se sucederem inteiramente, “advindo um, nem por isso o outro desaparece logo, ocorrendo,
então, a existência concomitante dos princípios característicos de cada um: uma fase
penetra a outra, e, durante tempos, esta ainda permanece ao seu lado.”48
Na Grécia Antiga49, a ideia de justiça era extraterrena, pois o “direito e o poder
emanavam de Júpiter, o criador e protetor do universo. Dele provinha o poder dos reis e em
seu nome se procedia ao julgamento do litígio e a imposição do castigo.”50

45

“Diadoro de Sicilia da cuenta que en Egipto existió un compendio, una especie de protocolo profesional
denominado Libro Sacro, el cual compilaba conocimientos y reglas a las que debían atenerse los que
practicaban la medicina. A fin de mantener esa tradición, luego de tratar al enfermo y en el supuesto en que
éste fuera curado, el médico de aquel entonces concurría al templo de Canope ou de Menfi, donde se
consignaba el curso de la enfermedad, y se procuraba exponer en el Libro Sacro la mayor cantidad de datos
obtenidos a partir del caso concreto. Por el contrario, si el resultado era desfavorable el médico debía
demostrar haber seguido el temperamento que la regla profesional del Libro Sacro imponía, lo que pone en
evidencia la existencia de una verdadera obligación de medios. Si llegaba a verificarse la muerte del
paciente, se presumía la culpa del médico cuando éste había violado las reglas del libro y, en ese caso, el
proprio curador era condenado a muerte.” CHAIA, Rubén A. Responsabilidad penal médica. Buenos Aires:
Hammurabi, 2006. p. 17-18.
46
BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 1, p. 34.
47
LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955. v. 2, p. 12.
48
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: introdução e parte geral, cit., p. 20.
49
Grécia Antiga é o termo que abrange desde 1.100 a.C. (período posterior à invasão dórica) até à dominação
romana em 146 a.C.
50
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: introdução e parte geral, cit., p. 22. Vide sobre a concepção
de castigo, justiça e direito de punir: CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal: parte
geral. Tradução de José Luiz de V. de A. Franceschini e J. R. Prestes Barra. São Paulo: Saraiva, 1956. v. 1,
p. 23-24.
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Sobre o Direito Penal da Grécia Antiga51, em que o crime inspirava-se, ainda, no
sentimento religioso e a pena tinha o caráter sacral, há precariedade de “notícias seguras,
de fontes jurídicas, sobre o Direito punitivo entre os gregos.
O mais importante que sabemos veio da literatura – dos seus poetas, oradores ou
filósofos.”52
Nesse período histórico da Grécia, era livre o exercício da profissão médica e quem
a exercia gozava de grande consideração social.
De acordo com a formação recebida e o lugar em que praticavam a profissão,
podemos elencar quatro tipos de médicos: a) médico tecnicamente formado em escola; b)
“médicos públicos”, que eram contratados para cumprir funções assistenciais ou forenses;
c) “escravos médicos”, que, tendo um dirigente, exerciam a profissão de forma rude e no
atendimento aos mais pobres; d) médicos contratados para tarefas especiais, exercendo a
profissão em teatros, ou em circos, como médicos dos gladiadores, em Roma.53
Nesse passo, segundo o filósofo grego Plutarco, no outono de 324 a.C., Hefestion
Amintoros após, ter conquistado com Alexandre o Vale do Indo, adoeceu e não se adaptou
à rígida dieta estabelecida pelo médico Glaucias.
Desconsiderando as prescrições médicas, Hefestion comeu frango assado, bebeu
vinho arrefecido e morreu.
Alexandre, inconformado com a morte do amigo e ministro, não escondendo a dor
violenta causada por essa perda, fez “cortar logo, em sinal de luto, as crinas a todos os
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Como observa Asúa: “Es preciso distinguir la época legendaria de la histórica. En el primer período dominó
la venganza privada, que no se detenía en el delincuente, sino que irradiaba a la familia. Luego surge el
período religioso, en que el Estado dicta las penas, pero obra como delegado de Júpiter; el que comete um
delito debe purificarse, y religión y patria se identifican. En estos tempos míticos descuellan algunos
castigos de grandes criminales: Prometeo, Tántalo y Sísifo, entre los más conocidos. (...) Los institutos de
la venganza fueron, en la época de la Grecia legendaria, sumamente poderosos, basados en una especial
concepción de la culpabilidad (hybris), hasta el punto de que a pesar de la idea de que el delito provenía del
destino (ananké), la venganza se ejercitaba, como en el caso de Edipo (parricida) y de Orestes (matricida)
(...) En la tercera época – la denominada histórica -, la pena se asienta, no sobre un fundamento religioso,
sino sobre base moral y civil. Mas es preciso señalar que no se presentan estos períodos con trazos
demasiado absolutos: los conceptos nuevos persisten con los antigos (...) La más significativa evolución,
muy bien estudiada por Glotz, es la que se produce en orden a la responsabilidad, que en el transcurso de
vários siglos pasa de su índole colectiva, del genos, a la individual.” JIMÉNEZ ASÚA, Luís. Tratado de
derecho penal. 4. ed. Buenos Aires: Losada, 1964. t. 1, p. 273-275.
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BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 1, p. 36.
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BARQUÍN CALDERÓN, Manuel. Historia de la medicina. 8. ed. México: Méndez, 1994. p. 121 e 169.
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cavalos, a todos os burros do exército e abater as ameias das cidades vizinhas. O infeliz do
médico foi crucificado”54.
Nessa fase mítica, “não é possível, então, encontrar-se um código criminal, em que
os delitos sejam capitulados e as penas cominadas com precisão e rigor.”55; permanecendo,
ao lado do talião e composição, as formas de vingança pública, privada e divina. Pode-se
dizer, assim, que a “existência das penas é contemporânea de todas as sociedades. Sob esse
ponto de vista, a repressão é por excelência um fato histórico primitivo.”56 Apesar dos
mitos e tabus dessa época lendária, “os filósofos gregos trouxeram a debate uma questão
geralmente ignorada dos povos anteriores, a da razão e fundamento do Direito de punir e
da finalidade da pena”57.
E, com tais pressupostos, o Direito Penal greco-romano tornou-se independente da
religião (laico), ou seja, “o direito penal se laiciza, torna-se marcadamente mundano.”58
Não é possível, então, ter se desenvolvido entre na Grécia Antiga uma ciência do Direito
Penal e, nessa fase mítica, a responsabilidade penal do médico era incipiente:
Na Antiguidade remota, o exercício da Medicina (se é que de Medicina se
cuidava) era um conglomerado de mitos. Veja-se, por exemplo, o caso de
Asclepius, conhecido pelo nome de Esculápio59, que curava... por sonhos,
em seu templo de Epidauro, na velha Grécia. Nessas eras, não havia
porque ter em conta o erro, de tal monta era o seu acervo; só se levava em
consideração as curas, que, de tão raras, se inscreviam nas colunatas do
templo.60

Não é difícil imaginar, caso o paciente não fosse curado, que o médico, visto como
mago ou sacerdote, seria considerado culpado, sob a acusação de imperícia ou de
incapacidade.
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Com o curso do tempo, a profissão médica foi ganhando vulto e a Medicina, como
ciência, permeada de elementos racionais e científicos, baseada na interpretação natural da
doença, surge, somente, com Hipócrates61, no século V a.C.
O conjunto das obras atribuídas a Hipócrates constitui o Corpus hippocraticum62,
constituída de setenta escritos. Hipócrates criou a célebre doutrina dos quatro humores sangue, fleugma ou pituíta, bílis amarela e bílis negra - para melhor entender o
funcionamento do corpo humano, englobando a própria personalidade do Homem.
Fundamental, também, é sua ética, resumida no célebre Juramento de Hipócrates63, em
que está tão bem sintetizado o aspecto deontológico da arte médica.
O Juramento de Hipócrates constitui-se de normas de natureza ética; não é uma
norma jurídica, mas influenciou, ao longo da história, a determinação da responsabilidade
do médico, estabelecendo a base deontológica do exercício profissional da Medicina.
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Hipócrates, nascido numa ilha grega, é considerado o “pai da medicina”, sendo uma das figuras mais
importantes da história da saúde. É referido como uma das grandes figuras durante o florescimento
intelectual ateniense, enfatizando, em suas obras, o compromisso do médico ser fiel às melhores tradições
de sua profissão.
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Vide, para a leitura, em português, de parte de textos gregos atribuídos à Hipocrátes, conhecidos como
Corpus Hippocraticum: CAIRUS, Henrique F.; RIBEIRO Jr., Wilson A. Textos hipocráticos: o doente, o
médico e a doença. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz; 2005.
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A tradução do juramento de Hipócrates mais citada e tida como a mais próxima do original grego está em
Oeuvres complètes d’Hippocrate, edição bilíngue, publicada por E. Littré, pela Editora J.B. Ballière, em
1844. Vide a tradução literal do texto grego, realizada pelo helenista e Professor de Direito Alexandre
Corrêa, a pedido do Professor Edmundo Vasconcelos, mestre de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo. TOMANIK, José Pompeu. Juramento de hipócrates. Disponível em:
<http://apm.org.br/imagens/Pdfs/suplementocultural/Suplemento_Janeiro2009.pdf>. Acesso em: 31 out.
2013. Existem algumas versões do juramento que o médico faz ao colar grau em Medicina, das quais
destacamos: “Juro por Apolo, médico, por Asclépios, Higéia, e Panacéias, e tomo por testemunhas todos os
deuses e todas as deusas cumprir conforme o meu poder e a minha razão o juramento cujo texto é este:
estimarei como aos meus próprios pais aquele que me ensinou esta arte e com ele farei vida em comum, e
se tiver alguma necessidade, partilhará dos meus bens, cuidarei dos seus filhos como meus próprios irmãos,
ensinar-lhes-ei esta arte, se tiverem necessidade de aprendê-la, sem salário, nem promessa escrita; farei
participar dos preceitos das lições e de todo o restante do ensinamento, os meus filhos, os filhos do mestre
que me instruiu, os discípulos inscritos e arrolados de acordo com as regras da profissão, mas apenas esses.
Aplicarei os regimes, para o bem dos doentes, segundo o meu saber e a minha razão, nunca para prejudicar
ou fazer mal a quem quer que seja. A ninguém darei, para agradar, remédio mortal, nem conselho que o
induza à destruição. Também, não darei a uma mulher um pessário abortivo. Conservarei puras a minha
vida e a minha arte. Não praticarei a talha ainda que seja em calculoso (manifesto), mas deixarei essa
operação para os práticos. Na casa onde eu for, entrarei para o bem dos doentes, abstendo-me de qualquer
mal voluntário, de toda sedução e sobretudo dos prazeres do amor com mulheres ou com homens, sejam
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infringir, suceda-me o contrário.” MORAES, Irany Novah. Erro médico. 2. ed. ampl. São Paulo: Ed.
Santos-Maltese, 1991. p. 15-16.
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Passada essa fase mítica, os gregos tendo em consideração a responsabilização
penal64 do médico elaboram “os primeiros preceitos procurando reprimir os desvios de
conduta no exercício da Medicina.”65
O Direito Penal romano66, nos primórdios da Roma monárquica67, “teve uma
origem sacra”68, em que o direito (jus) e a religião (fas) confundiam-se, tendo como
particularidade “a firmeza com que o crime é considerado como atentado contra a ordem jurídica
estabelecida e guardada pelo Estado, e a pena como reação do Estado contra o crime.”69
É traço marcante nesse direito penal primitivo, a distinção entre o público e o
privado, sendo que tal divisão estabelecia um critério de direito processual. Nessa época, a
expressão crimen referia-se ao processo, enquanto a expressão delictum relacionava-se aos
delitos privados (furtum, injuria, danum).
A distinção desses termos70, “constituía a base do processo penal público (no qual o
Estado era o titular do ius puniendi e promovia a acusação) e do processo penal privado
(em que o Estado funcionava como árbitro entre as partes)”71.
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Assim, tem-se que “En Grecia, la responsabilidad médica se concibió bajo un riguroso control ejercido
desde la ética del juramento hipocrático, emblemático punto de referencia que demuestra acabadamente la
conciencia de los médicos de la época y la necessidad de autoreglamentar el ejercicio de la medicina, de
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Cedam, 1955. p. 9.
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de Roma tiene um marcado carácter religioso, y en él existen las prohibiciones y las expiaciones de
naturaleza tabú (carácter sacral de la pena). Se singulariza este período, sin embargo, por la autoridad
incontrastable del pater, com su derecho de castigar hasta con la muerte a los que estaban sujetos a su
potestade, pues la originaria forma de la asociación romana tiene ya un sentido autoritario destacado. Se
conoce la venganza, no como acción privada, la confiscación del patrimonio y la expulsión de la paz, que,
según sabemos, representaba el abandono de un individuo a la venganza libre, aplicable especialmente en
los casos de ofensas inferidas a una comunidad distinta de la del delincuente. Han existido el talión y la
composición, porque ambas formas llegan a tener después consagración legislativa em las XII Tablas, y
aun ciertas formas de responsabilidad colectiva.” SOLER, Sebastian. op. cit., p. 69.
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Em relação aos delicta, a persecução dava-se através do processo penal privado,
fundado no ius civile, isto é, o Estado surgia como árbitro entre litigantes particulares,
impondo penas privadas; aos crimina se perquiria por processo penal público, com base no
ius publicum, tendo o Estado a posição de titular do poder de punir, no interesse da
coletividade, impondo penas públicas.72
Portanto, na Roma Antiga73, nas eras primevas do direito romano, não havia
precisão na denominação da conduta humana antijurídica: empregava-se a expressão
crimen para designar a infração legal em que preponderasse a lesão do interesse público e
o termo delictum designava o comportamento lesivo do interesse particular.
Entretanto, havia para o delito, indubitavelmente, uma antiga designação nos
domínios do direito público ou privado, ainda que não estivesse propriamente vinculada a
nenhum delito, qual seja, o termo em latim noxa (forma mais antiga) ou noxia (forma mais
frequente), expressões idênticas no seu valor e significado, quer na etimologia ou na
linguagem corrente, correspondendo à lesão74.
Em linhas gerais, notamos três períodos marcantes no processo penal romano75: o
período comicial; o período das quaestiones; o período da extraordinaria cognitio76, bem
como três sistemas procedimentais: a cognitio; a anquisitio e a accusatio.
Durante o período monárquico, o primeiro código romano escrito foi a Lei das XII
Tábuas77, século V a.C., limitando a vingança privada, por meio do talião e composição78.
Por iniciativa de Gaius Terentilius (Terêncio Arsa), tribuno da plebe, foi proposta a
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TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos do processo penal romano. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1976. p. 21.
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compilação e publicação de um código legal oficial, conhecido como as Leis das Doze
Tábuas79 (Lex Duodecim Tabularum ou Duodecim Tabulae, em latim), conferindo direitos
jurídicos semelhantes aos plebeus e patrícios.
A lei das XII Tábuas foi editada para que os plebeus pudessem conhecer a lei e não
serem surpreendidos pela sua execução, sendo gravadas em doze tábuas de bronze e
expostas no Fórum Romano. Entretanto, em 390 a. C., esse documento original foi
destruído pelos gauleses, quando invadiram e incendiaram Roma. No que se refere à
responsabilidade penal do médico, a “Lei das XII Tábuas, como chegou até nós, não cuida
do assunto.”80 Com a instauração da República romana81, ocorre a separação entre a
religião e o Estado; o Direito é laicizado e se firma em seu caráter público.
Nesse período, com a expansão do Estado Romano, aparece o procedimento das
quaestiones perpetuae “formuladas casuisticamente com o objetivo de julgar os autores de
ações consideradas lesivas ao Estado, sem que houvesse nenhuma previsão legal.”82
E, no fim da República, “surgem numerosas leis penais que se devem a Cornelio
Sila (leges Corneliae), promulgadas entre 82 e 80 a.C., e as leges Juliae, de Cesar e
Augusto. Este conjunto de leis constitui o núcleo do Direito Penal romano clássico.”83
Posteriormente, com o advento do Império Romano84, surge uma nova espécie de
delito, os crimina extraordinaria, categoria intermediária entre os crimes públicos e os
delitos privados, “fundada nas ordenações imperiais, nas decisões do Senado ou na prática
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da interpretação jurídica, que resulta na aplicação de uma pena individualizada pelo
arbítrio judicial à relevância do caso concreto.”85
Considerando o legado86 deixado pelo Direito Penal romano, pode-se dizer
exagerada a afirmação de Francesco Carrara de que os romanos foram gigantes em Direito
Civil e pigmeus em Direito Penal.87
A responsabilidade penal médica era conhecida na Roma Antiga, pelos relatos de
punições aplicadas aos médicos, ao não lograrem o sucesso esperado pelo paciente ou por
seus familiares. Nesse aspecto:
Na Roma Antiga, as leis sobre o erro médico eram muito severas; tão
severas que foram afastando da profissão os mais capazes, os mais aptos,
com receio das punições. Esse êxodo chegou a extremos e, a partir de
certa época, somente os escravos curavam. Os nobres mais ricos do
patriciado romano passaram a “importar” médicos de Alexandria e da
Grécia, da mesma forma que “importavam” perfumistas e criados de
quarto. A Medicina perdeu sua dignidade; daí ao ridículo e à
excentricidade foi um passo; na conhecida Escola de Salerno fabricavamse pomadas para todas as finalidades; a mais célebre delas era o
“unguento da simpatia”... As leis repressivas foram paulatinamente
caindo em desuso e passou-se à prática indiscriminada e descontrolada da
Medicina; era a impunidade, como adubo de primeira ordem para o erro
médico.88

O Direito romano contemplou normas relativas à responsabilidade penal do
médico, pela Lex Cornelia de sicariis et veneficis, promulgada no ano 81 a.C., na reforma
jurídica proposta por Lucius Cornelius Sulla Felix, ao estabelecer uma série de delitos
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relacionados à prática da profissão médica e as penas que deveriam ser cominadas89 e, para
condutas negligentes, que causassem dano no paciente, destacavam-se as Instituciones,
Livro IV, Títulos III a VII e o Digesto, 9, 2, 7, 8.90
Percebemos, nessas legislações, a ausência de uma diferenciação nítida entre
punição e ressarcimento do dano; verifica-se, tão somente, a punição como reação estatal
ou privada ao cometimento de um delito91.
No final do século III a.C, Aquilius, um tribuno da plebe, levou, aos Conselhos da
Plebe, uma proposta de lei, objetivando regulamentar a responsabilidade por atos ilícitos,
visando proteger os plebeus dos prejuízos que os patrícios vinham-lhes promovendo,
incluindo a responsabilidade médica, com a exigência de reparação material.
Surge a Lex Aquilia de damno92 e, como consequência, estabelece-se o
ressarcimento do dano econômico, limitado ao prejuízo sofrido.
Mas, a Lex Aquilia estabeleceu, também, alguns delitos que os médicos poderiam
cometer, tais como o abandono do enfermo, imperícia em ato cirúrgico ou erro na
administração de remédios93, além da recusa na prestação de assistência ou de erros
derivados da imperícia e de experiências perigosas.94

89

AVECONE, Pio. La responsabilità penale del medico. Padova: Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi,
1981. p. 7.
90
ULPIANO – Digesto, 9,2,7,8 -:”...si un médico hubiese operado con impericia a un esclavo, compete la
acción de locación o la ley de Aquilia”. Lo mismo vale, dice Gayo – Digesto, 9, 2, 8 - ”si hubiese usado
mal un medicamento. Sin embargo, el que hubiere operado bien y hubiese abandonado la curación, no
estará exento, sino que se considerará reo de culpa”. CHAIA, Rubén A. op. cit., p. 18.
91
Afirma Greco que, “a fase primitiva do direito dos povos, os atos ilícitos não recebiam qualificação específica
civil ou penal e eram corrigidos ou reprimidos identicamente. Assim, no direito romano antigo o termo iniuria
representava qualquer conduta contra o direito, sem preocupação de se separar a violação civil da penal. Por
consequência, o direito processual acompanhava essa indefinição, se é que se pode dizer que existisse um direito
processual, cuja autonomia somente muito mais tarde foi reconhecida. O Processo era, portanto, um só.”
GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1.
92
Pontuadamente, quanto a ideia de culpa: “Foi a lei Aquília que introduziu os primeiros alicerces da
reparação civil, em bases lógicas e racionais. Com ela a vindita, impregnada do sentimento de represália,
cedeu o passo à pena pecuniária, cujo pagamento constitui, de fato, reparação do dano causado e cuja ideia
é precursora da moderna indenização por perdas e danos. Como advertem MAZEAUD e MAZEAUD, a
ação de ressarcimento nasceu no dia em que a repressão se transferiu das mãos do ofendido para as do
Estado. Essa primeira sistematização do instituto, originária do direito romano, desenvolveu-se
extraordinariamente, através de longos estágios históricos. Entretanto, ainda hoje, bem viva permanece a
herança romana, porque agora, como então, o mundo civilizado continua fiel à ideia tradicional da culpa.”
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações, 2. pt. 23. ed., atual. São
Paulo: Saraiva, 1989. v. 5, p. 392.
93
Nesse sentido: “El Derecho romano también previó y sancionó la responsabilidad médica fundada en el
abandono de los cuidados al enfermo luego de uma intervención, en la impericia por haber operado mal e
incluso en la inoportuna administración de medicamentos.” CHAIA, Rubén A. op. cit., p. 18.
94
AVECONE, Pio. op. cit., p. 7.
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Formula-se com Lex Aquilia o conceito de culpa95; porém, não é pacífica a
afirmação de que o delito culposo nasce nos romanos com a Lex Aquilia, ou seja, que tenha
sido a primeira legislação a abordar a culpa e a punibilidade da culpa lata – consistente na
negligência, isto é, em não prever aquilo que para todos é possível.96
Com o passar dos anos, Roma imperial assiste à elevação jurídica, cultural e social
da arte médica e, no que se refere à culpa97, é “no direito romano que ela encontra seu
primeiro fundamento científico com a previsibilidade”98.
A culpa stricto sensu (negligência, imprudência ou imperícia) é criação do direito
privado, no qual se aperfeiçoa, sendo acolhida, posteriormente, pelo Direito Penal.99
Após a queda do Império Romano do Ocidente, surge um período da história da
Europa, entre os séculos V e XV, denominado Idade Média ou medieval, frequentemente
dividido em Alta (século V ao X) e Baixa Idade Média (século XI ao XIV).
Com a invasão da Europa pelos denominados “povos bárbaros”, destacam-se as
disposições do Direito Penal germânico, enfatizando o elemento objetivo do crime e o uso
da força para resolver questões criminais, inclusive como meio de prova, em que dominava
o princípio de que uma lesão não devia, de forma alguma, ficar impune.100
95

BATTAGLINI, Giulio. Direito penal. Tradução de Paulo José da Costa Júnior, Armida Bergamini Miotto e
Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 1973. v. 1, p. 296.
96
É o entendimento de Cecchi, em que a Lex Aquilia é “a ata de nascimento do delito culposo”, fundada nos
conceitos de iniuria, damnun e culpa. CECCHI, Orfeo. Il delito colposo. Santa Maria Capua Vetere:
Editore Ernesto Schiano, 1950, p. 122-124.
97
Não é pacífico o surgimento da culpa no direito penal romano: “É conhecida a divergência que reina entre
os autores relativamente à culpa no direito romano. Von Liszt, por exemplo, é peremptório: ‘Ao direito
romano ficou desconhecido, em todas as fases da sua história, o crime culposo propriamente dito. No
direito penal nada há que se possa contrapor à engenhosa formação da culpa aquiliana; e as tentativas
repetidas, desde Adriano, de medir a pena conforme a culpa, não impediram que se confundissem, de um
lado, a culpa e o casus, e, de outro, a culpa e o impetus’ (...) Outros, entretanto, não afinam pelo mesmo
diapasão. Assim, Tosti, que afirma que desde os tempos mais afastados, o direito romano distinguia culpa e
dolo. Acreditamos que, em Roma, tal qual se dava em outros povos, nos primeiros tempos só se atentou
para o lado objetivo e material do crime. Trata-se de uma consequência da pena como vingança (...) parecenos que, de qualquer forma, desde os princípios do Império, reconheceu-se a culpa criminal, que era punida
quando atingia seu grau mais elevado.” NORONHA, Edgard Magalhães. Do crime culposo, cit., p. 15-19.
98
Id. Ibid., p. 9.
99
Nesse sentido: “En todo caso es mucho después, cuando una vez lograda la doctrina de la culpa en el
ámbito del derecho privado, pasa al penal, pero con referencia a casos concretos, mediante las fórmulas de
senatus consultos y rescriptos imperiales.” QUINTANO RIPOLLÉS, Antonio. Derecho penal de la culpa.
Barcelona: Bosch, 1958. p. 36.
100
Assim, “No direito germânico, o crime é a quebra da paz. Esta é sinônimo de direito. Conheceram os
germânicos o talião e a composição, variando esta consoante a gravidade da ofensa. Compreendia o
Wehrgeld, indenização do dano, segundo uns; verdadeiro ato de submissão do ofensor ao ofendido,
segundo outros; a Busse, preço pelo qual o agressor comprava o direito de vingança do agredido ou de sua
família; e o Fredus, devido ao soberano. Os dois primeiros distinguiam-se em que aquele se destinava aos
crimes mais graves. Pena de caráter severo era a perda da paz, em que, proscrito o condenado, fora da
tutela jurídica do clã ou grupo, podia ser morto não só pelo ofendido e seus familiares como por qualquer

32

Na responsabilidade penal médica, entre os ostrogodos101, o médico que tivesse causado
a morte de seu paciente, mesmo não podendo avaliar sua culpa, era deixado aos encargos dos
familiares do morto que, desejando, poderiam descarregar sobre o médico, toda a sua raiva e dor.
Já, entre os visigodos, num clássico exemplo de “obrigação de resultado”, o
médico, antes de atuar, deveria alertar o doente que perderia seus honorários se a cura não
tivesse algum efeito útil.102
O Direito Penal canônico, também, exerceu grande influência nessa época,
consagrando o princípio de ordem moral ditado pelo Cristianismo.103
O Direito canônico104, opondo-se à influência da força como meio de prova,
enfatiza o elemento voluntarístico no crime, condena “não só as ações más como também
os maus desejos ou intenções pecaminosas.
Guindado a esse plano o elemento subjetivo, caiu-se no excesso, descurando-se do
objetivo. Via-se no crime, sobretudo, o pecado.”105
Apesar do empobrecimento a que é submetida a cultura médica, na Europa, entre os
séculos V a XI106, em que o saber médico ficou conservado em monastérios, contrasta e
sobressai, nesse período histórico, o desenvolvimento experimentado pela Medicina dos

pessoa (...) Característico ainda das leis bárbaras é o relevo do elemento objetivo do crime. Não há grande
preocupação com a culpa (sentido amplo)” NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: introdução e
parte geral, cit., p. 22-23.
101
Os ostrogodos eram um ramo dos godos, povo germânico que teria surgido na região meridional da
Escandinávia. Esse povo, originalmente, era um povo unificado, mas acabou por dividir-se em dois ramos:
visigodos, significando "godos do oeste" e ostrogodos, significando "godos do leste".
102
AVECONE, Pio. op. cit., p. 9.
103
Para Ferri, “O direito eclesiástico, que com o direito germânico constitui a base jurídica da vida medieval,
até que a Igreja ficou separada do Estado, pôs-se em antítese com o mesmo direito germânico. Pelo espírito
do cristianismo, que (com o “sermão da montanha”) impunha a preferência do perdão ao ódio, o direito
canônico opôs-se à vindita privada com a trégua de Deus e o direito de asilo, à atrocidade das penas (Ecclesia
non sit sanguinem), ao processo das ordálias (duelos judiciários, juízos de Deus etc., o terrível e misterioso
tribunal privado da Sacra Vehme etc.); valorizou sempre o elemento intencional no crime, quer em atenção ao
direito romano, quer em virtude dele, estabelecendo a distinção entre pecado e crime, (nisto vê sempre a
ofensa à vontade de Deus), e por isso retoma vigor o conceito oriental da vindita divina; em seguida, impôs à
justiça penal um excessivo espírito de expiação e penitência.” FERRI, Enrico. op. cit., p. 27-28.
104
O código deontológico de Arnaud de Villeneuve ilustra como a ética médica ocidental da Idade Média
estava notadamente influenciada pela religião cristã, com normas que obrigavam o médico a ajudar os
pobres gratuitamente. Nesta época, permanece o Juramento de Hipócrates, entre os médicos cristãos, como
um código transcendental, mas sem a invocação dos deuses gregos, que foi eliminada.
105
NORONHA, Edgard Magalhães. Do crime culposo, cit., p. 21.
106
BONIFACIO, Aldo; NERI, Guido; MUCIACCIA, Giancarlo. La responsabilità proffesionale medica.
Bagnaria Arsa: Edizioni Goliardiche, 2001. p. 15.
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árabes107, tendo como expoentes Avicena108 e Averróis109, cujas vidas se sucedem ao longo
dos séculos X e XII, respectivamente; bem como temos o desenvolvimento da Medicina
hebraica110, por Maimónides111, durante o século XII, que elaborou um código
deontológico ao estilo de Hipócrates.112
A seguir, por meio de uma descrição minuciosa nesse período histórico, bem se vê
o exercício medieval da Medicina:
A arte de curar cabia aos médicos, chamados “físicos”, que haviam para
isso frequentado cursos regulares. Abaixo deles, situavam-se os
“cirurgiões-barbeiros”, homens que, com a prática, haviam adquirido
aptidão para realizar alguns atos cirúrgicos: amputação de membros,
ressecção, desarticulação, redução de fraturas, lancetamento de abcessos
e tumores, etc., inclusive, às vezes, sutura de órgãos internos rompidos.
As guerras, gerando legiões de estropiados, foram grandes fornecedoras
de trabalho para esses profissionais. A anestesia e as regras de assepsia
somente vieram a difundir-se na segunda metade do século XIX. Antes,
operava-se “a frio”, sendo muito eventuais e precários os recursos
anestésicos. O paciente era amarrado e contido pelos auxiliares do
cirurgião e este devia possuir rija têmpera e coração duro para intervir ao
som de lancinantes gritos de dor. Nenhum cuidado de higiene era
tomado: o operador atuava vestido com suas roupas normais e sequer
lavava as mãos e os instrumentos utilizados. Findo o ato, a ferida era
coberta com óleo fervente, para deter a hemorragia e evitar a infecção; a
qual, todavia, sobrevinha quase invariavelmente. Em consequência, a
porcentagem de óbitos era muito elevada.113

107

No mundo islâmico, sob a influência de uma estrutura social e econômica e da tendência ao conhecimento
mais técnico, a vida religiosa e os preceitos do Corão (ou Alcorão) constituem a base dos princípios éticos.
Para Maomé, “a primeira das ciências é a Teologia, o cuidado da alma; a segunda é a Medicina, o cuidado
do corpo”. O gesto de caridade para com os enfermos, prescrito pelo Corão e a adaptação do Juramento de
Hipócrates à fé islâmica, fazem com que os médicos árabes se apliquem à ética exigente.
108
De acordo com Scliar: “grande médico muçulmano nascido na Pérsia, Abu Ali al-Husain ibn Abdallah ibn
Sina (980-1037), conhecido no Ocidente como Avicena, autor de um Canon médico contendo
considerações teóricas, descrição de doenças, regras de higiene e questões como: por que não estão as
mamas da mulher no abdome?, e: não será o amor uma doença mental?” SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 50.
109
Em árabe, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd (1126-1198), médico
conhecido, também, como Averroes, um dos mais notáveis comentadores das obras de Aristóteles.
110
No desenvolvimento da medicina hebraica, surge no século VI d.C., o código deontológico de Asaph ben
Berachiach, com características semelhantes ao Juramento de Hipócrates, que se difundiu nas escolas
médicas de Alexandria e da Palestina. O hebraico Asaph considerava a medicina um sacerdócio e
transmitiu aos seus discípulos, em sua escola, normas morais e inspiradoras da atuação médica.
111
Em hebraico, Rabbi Moshe ben Maimom (1135-1204), conhecido como Rambam, médico e codificador
rabínico. A “oração do médico” de Maimónides, redigida na baixa Idade Média, é uma oração na qual o
médico pede a inspiração necessária para cumprir sua missão, de forma digna e correta. Pede, também,
inspiração para amar sua arte, preservando o médico da ganância, da ambição e da glória. E pede, ainda,
que o médico esteja entusiasmado para ajudar os enfermos e que nenhum pensamento estranho desvie sua
atenção e que possa reconhecer a enfermidade.
112
BARQUÍN CALDERÓN, Manuel. op. cit., p. 194 e ss.
113
GONZAGA, João Bernardino Garcia. A inquisição em seu mundo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 55-56.
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Para superar as agruras da prática médica, no período medieval, surge a
Universidade no século XIII, cujos estudantes de Medicina eram preparados e capacitados
profissionalmente. Formam-se, assim, as corporações de médicos, obtendo várias formas
de tutela legal114. Neste contexto, surgem Las Partidas115, descrevendo os possíveis erros
profissionais do médico (Séptima Partida, Título VIII, Ley VI).116
Durante o Renascimento117, a ciência desenvolve-se e o médico, nas universidades,
amplia o estudo do corpo humano e dos fenômenos patológicos.
Objetivando os diagnósticos e cura, criam-se “Colégios” de médicos, com a
finalidade de suprir deficiências do ensino universitário e melhorar a formação do
médico118. É um período em que a arte médica perde o caráter empírico do passado para
tornar-se uma verdadeira ciência.119
Se os médicos estavam sujeitos à gravidade das reprimendas penais impostas durante a
Idade Média, em decorrência de alegação de erro no exercício da profissão, com o Iluminismo120,
esse quadro de severidade começou a ser modificado121, por Montesquieu. Nesse sentido:
114

AVECONE, Pio. op. cit., p. 9.
Como lembra Soler, “La llamada Edad Media representa en el derecho penal um largo período durante el
cual la fusión de esos tres aportes jurídicos: el derecho romano, el canónico y el bárbaro, para concluir
después de muchos años en un verdadero renacimiento del primero, claro está que profundamente
modificado, fenómeno este que se llamó recepción del derecho romano, y que se produce en España, en el
siglo XIII, con las Siete Partidas, y en Alemania mucho tempo después, con el Código de Carlos V,
llamado La Carolina, 1532.” SOLER, Sebastian. op. cit., p. 78.
116
LAÍN ENTRALGO, Pedro. Historia de la medicina. Barcelona: Masson, 1994. p. 240.
117
Renascimento, Renascença ou Renascentismo são os termos usados para identificar o período da História
da Europa, aproximadamente entre fins do século XIV e meados do século XVI, caracterizando um período
marcado por transformações em muitas áreas da vida humana, assinalando o final da Idade Média e o início
da Idade Moderna.
118
No âmbito do direito penal, “chama a atenção a Constitutio Criminalis Carolina de 1532, segundo a qual,
de acordo com o seu artigo 134, um médico deverá ser punido quando ‘por desconsideração ou falta de
perícia e, por isso, não dolosamente, matar alguém com o seu medicamento, por o usar levianamente e
temerariamente ou recorrer a meios medicamentosos injustificados e não permitidos...’ Com isto
desencadeava-se o combate aos erros médicos e aos tratamentos errados, sem que no entanto, para além do bemestar do doente, também se tomasse já em consideração a sua vontade. Ainda assim, pode encontrar-se nestas
prescrições jurídico-penais de proteção, comparativamente precoces, uma explicação para o fato de não ter sido o
direito civil, mas sim o direito penal o campo da discussão jurídica iniciada no princípio do século XIX sobre os
tratamentos médicos e os interesses de proteção aos doentes.” ESER, Albin. op. cit., p. 14-15.
119
Interessante que: “Desde que la medicina se hace técnica, tres son los motivos que esencialmente integran
el rol social del médico: la sociedad espera de éste la curación de las enfermedades, la prevención del enfermar y
cierto saber científico acerca de lo que es el hombre. Pues bien, a lo largo del s. XIX, esa triple expectativa se
intensifica extraordinariamente, porque el médico cura mucho más y con seguridad mucho mayor, va ampliando
considerablemente sus posibilidades preventivas” LAÍN ENTRALGO, Pedro. op. cit., p. 539.
120
O Iluminismo ou Esclarecimento foi um movimento cultural da elite intelectual européia do século XVIII,
que procurou mobilizar o poder da razão, com a finalidade de reformar a sociedade e o conhecimento
herdado da tradição medieval. Originário do período compreendido entre os anos de 1650 e 1700, o
Iluminismo floresceu até, aproximadamente, 1790-1800.
121
“Por isso não é de surpreender que em, linhas gerais dessa época, o médico praticamente não apareça. Isto,
aliás também foi reconhecido por BERND-RÜDIGER KERN, até mesmo em relação ao ‘Direito nacional
geral dos estados prussianos’ de 1794 – um código que, de resto, é conhecido pela sua minuciosa
115
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Na Idade Média eram também severamente punidos os médicos que, por
sua incapacidade, ocasionavam eventos letais. Não raras vezes, porém,
imputava-se como culpa o que era apenas atestado da precariedade da
arte de curar. Foi MONTESQUIEU quem iniciou uma nova corrente de
ideias no sentido de afastar de sobre a cabeça dos médicos a espada de
Dâmocles da sanção penal. Desde então, começou a ser reconhecida uma
certa liberdade de iniciativa dos médicos e a necessidade de tolerância
para com os erros devidos à própria imperfeição da ciência hipocrática.122

A partir da segunda metade do século XIX123, a profissão médica assumiu cada vez
mais uma posição social de maior autoridade na sociedade.
A autoridade médica (cultural e moral) sobre a sociedade não se baseou apenas
pelos conhecimentos científicos ou por determinadas tecnologias, mas em valores e
crenças culturais compartilhados como verdadeiros.124
Portanto, o médico é quem detinha a maior autoridade sobre a saúde, o corpo, o
cuidado e o tratamento do paciente e esta autoridade revelava-se na fonte do seu poder.
Nesse período, os pilares de sustentação da autoridade médica decorriam de suas
fontes de controle efetivo, quais sejam: legitimidade (aceitação por parte do paciente de
que o médico detém um saber legitimado pela ciência sobre o seu corpo que ele próprio
não detém, ou seja, a aceitação da autoridade médica implica em renúncia do julgamento
pessoal pelo paciente, que deve obedecer voluntariamente) e dependência (receio do
paciente de sofrer consequências desagradáveis se a autoridade do médico não for

abordagem de todos os contextos possíveis e imaginários em quase 19.000 parágrafos, mas no qual o
médico é mencionado apenas três vezes e, ainda por cima, em constelações que hoje nos parecerão laterais
relativamente ao direito da medicina atual: o médico será ali uma pessoa indicada para a elaboração de
testamentos (Parte I, cap. 12, § 200) – um papel que hoje em dia caberá certamente mais a um notário; além
disso, os interessados deviam para além do mais obrigar-se a ‘ir buscar e levar de volta o médico,
enfermeiro, obstetra ou a parteira’ (II 7 § 401) – privilégios que, ao que parece, já revelavam a tendência
para o entendimento do médico como um profissional com um estatuto especial em termos econômicos em
relação ao ‘consumidor normal’, bem como a tendência já mais antecipadora, muito embora também mais
orientada para a regulamentação profissional, para que os médicos não sejam proprietários de uma farmácia
e não estejam autorizados a preparar medicamentos (II 8 §§ 468, 460)”. ESER, Albin. op. cit., p. 13-14.
122
HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 1, t. 2, p. 204-205.
123
No século XIX, Tomas Percival (Member of the Manchester Royal Infirmary), em 1803, edita seu código
de ética, Medical Ethics, or a Code of Institutes and Precepts, Adapted to the Professional Conduct of
Physicians and Surgeons, e explica como deve se comportar o médico com seus colegas e como por meio
de normas, pode-se melhorar a ideia de serviço oferecido ao paciente e a sociedade. É um guia prático para
resolver problemas e situações concretas, seja no ambiente hospitalar ou privado. É o primeiro código
deontológico médico, da era moderna, em que o fundamento racional da moral médica supera pouco a
pouco a medicina religiosa.
124
STARR, P. Orígenes sociales de la soberania professional. In: STARR, P. La transformación social de la
medicina em los Estados Unidos de América. México: Biblioteca de la Salud. Secretaría de Salud, Fondo
de Cultura Económica, 1991. p. 17-44.
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obedecida, ou seja, não seguir a orientação médica pode resultar em agravos maiores para a
saúde).125
A tolerância com a alegação de erro médico foi ao extremo, no transcorrer do
século XIX126, com propagação da irresponsabilidade absoluta dos médicos em todos os
atos profissionais. Justificava-se o fato de os médicos serem portadores de diploma
universitário127, o que estabelecia uma presunção de capacidade técnica e evitava qualquer
responsabilização judicial penal em decorrência do ato médico.
Também, alegava-se nesse período histórico, que os magistrados não estavam aptos
a apreciar questões de ordem médica128, de caráter puramente técnico e que a
responsabilização do médico poderia “entravar os progressos da medicina”129.
Com efeito, a aplicação da responsabilidade penal médica ficou reservada a casos
excepcionais até o século XX.
É o que vemos na década de 1890, quando Sigmund Freud tratou de Emma
Eckstein, em conjunto com o amigo e médico Wilhelm Fliess. No final de 1894, Fliess
operou os narizes de Freud - por causa de seus sintomas cardíacos e o de Emma - por seus
problemas sexuais histéricos. Contudo, a operação de Emma conduziu a uma séria
infecção, com sangramento contínuo, decorrente de uma gaze que Fliess esquecera em seu
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STARR, P. op. cit., p. 17-44.
Surge na França, no século XVII, a teoria da irresponsabilidade médica. A Academia de Paris, no ano de
1829, proclamou a exclusiva responsabilidade moral dos profissionais da arte de curar. Tal decisão
pretendia consagrar uma situação especial de imunidade: para que houvesse responsabilidade médica, seria
necessário provar-se falta grave, imprudência visível, manifesta imperícia. Dupin, Procurador-geral da
Corte de Cassação Francesa, em parecer sobre um caso ocorrido em 1835, refutou a doutrina da
irresponsabilidade médica, dando ensejo à mudança na jurisprudência francesa, estabelecendo-se a
responsabilidade civil do médico nos moldes atuais. Vide, ainda, as considerações de Ihering, sobre a
responsabilidade do médico, após as decisões da Corte de Cassação francesa: IHERING, Rudolf von. A luta
pelo direito. Tradução de Richard Paul Neto. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1978.
127
Sem dúvida, “A obtenção do título acadêmico estabelece uma simples presunção em favor do médico, a
qual, contudo, é elidida nos casos de incompetência evidente, de temeridade irresponsável ou de arbitrária
negligência (...) A par disto, a experiência quase universal vem demonstrando que a obtenção do diploma
universitário não marca o fim da fase de aprendizagem, sendo imprescindível um período de prática em
hospitais, desenvolvendo o recém-formado atividades (...) o que se denomina no Brasil, residência médica.
E mesmo depois, já no curso da vida profissional, o médico deve permanecer em diuturno exercício de sua
atividade, adestrando-se na aplicação prática dos conhecimentos que adquiriu (...) não se deve esquecer da
obrigação de manter-se informado (...) Assim, na justiça penal, o médico, à semelhança dos demais
profissionais, pode ser responsabilizado” MORAES FILHO, Antonio Evaristo de. op. cit., p. 290-291.
128
René Demogue, transmitindo a posição dos tribunais franceses no início do século XX, asseverava que o
médico que tenta o impossível ou que emprega um método por analogia, faz prova de uma iniciativa que
pode ser bem sucedida e não deve ser responsabilizado. Existe um domínio científico, no qual o juiz não
pode imiscuir; ou seja, é da sabedoria do juiz não se envolver temerariamente no exame das teorias ou dos
métodos médicos e pretender discutir as questões de pura ciência. Nesse sentido: DEMOGUE, René. Traité
des obligations en general: effets des obligations. Paris: Arthur Rousseau, 1931. v. 2, t. 6, p. 184-186.
129
MAGALHÃES, José Calvet de. A responsabilidade penal do médico. São Paulo: Saraiva, 1946. p. 12.
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nariz. Freud não aceitou a ideia de erro e teimava em acreditar em Fliess, apesar do estado
grave de Emma, que posteriormente se restabeleceu.
O caso ECKSTEIN mostra como Freud, não aceitando o erro médico de Fliess,
distorceu a realidade, chamando Emma de histérica, constituindo “um exemplo grotesco de
interpretação psicanalítica”.130
A tolerância absoluta com a alegação do erro médico não pode prevalecer, em
virtude de não existir mais o pensamento do médico obscurantista que vivia em um cenário
de poder ilimitado e, na sociedade moderna, esse cenário modificou-se em decorrência de
“um transplantar de transparências com o objetivo, exatamente, de abrir o leque da
consciência de cada um diante do ofício que tem a desenvolver na sociedade.”131
No último século, a Medicina sofreu profundas transformações, fruto da
incorporação de recursos diagnósticos e terapêuticos inimagináveis ao final do século XIX.
A Medicina alcançou uma eficácia anteriormente imprevista na capacidade de
curar, aumentar o tempo de vida e fazer viver melhor. E, muitas melhorias foram
aplicações diretas da física, da química e da biologia ao ato médico de cuidar dos
enfermos, com o desenvolvimento de esforços na universalização do acesso da população a
tais recursos132, cada vez mais caros e eficazes.
O reconhecimento pela sociedade dos direitos fundamentais das pessoas repercute
nas relações entre os médicos e os pacientes, em âmbito complexo e dinâmico, com
destaque para o psicossocial e jurídico. A cada dia que passa, requer-se do profissional da
área médica conhecimentos profundos e especializados.
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BUZAGLO, Samuel Auday. Erro médico - enforque civil, penal e ético. Revista do Ministério Público,
Rio de Janeiro, n. 34, p. 100-101, out./dez. 2009.
131
DIREITO, Carlos Alberto Menezes. Do erro médico. Revista de Direito da Upis, Brasília, v. 2, p. 15,
2004.
132
“O atual sistema de Medicina tem criado alguns problemas de atendimento que, se resolvidos, poderiam
reduzir, em muito, as razões que hoje são levadas aos tribunais. É preciso sempre ter presente que o
paciente, quando chega ao médico, é uma criatura absolutamente indefesa, atemorizada, e a sua expectativa
é sempre a mais periclitante possível, ou seja, quando chega na busca da prestação do serviço médico, ele o
faz debaixo de tal pressão que o tratamento alcança não só a patologia da qual eventualmente possa estar
sofrendo, mas também a própria situação psíquica, diante da falta de riqueza do conhecimento
extraordinário que está por trás da Medicina”. Id. Ibid., p.13-14.
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A importância do atuar médico para o Direito e o conhecimento de como funciona a
Medicina, passou a ser objeto de atenção, cuja responsabilidade social permeia o ofício
médico, inconcebível sem o compromisso ético que compõe a sua essência.133
Na evolução histórica da nossa legislação penal, compreendida desde a fase do
descobrimento do Brasil134 até a elaboração do Código Penal de 1940, não é tão notável o
interesse pela responsabilização penal do médico.
Quando, em 1822, obteve o Brasil sua emancipação política, cogitou-se desde logo
da elaboração de um Código Criminal, aspiração da consciência jurídica nacional, sendo que a
Constituição de 25 de março de 1824, em seu artigo 179, inciso XVIII, fez referência expressa
à organização de um Código Criminal, que sobreveio em 16 de dezembro de 1830, fundado
nas bases da justiça e da equidade; vale dizer, de um direito penal liberal e humanitário.
O Código Criminal do Império do Brazil135, sancionado pelo Imperador Dom Pedro
I, em 16 de dezembro de 1830, é obra original nacional decorrente da influência das ideias
liberais iluministas vigentes no contexto histórico europeu e norte-americano.
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Vide, sobre o impacto da radical transformação ocorrida na prática médica, provocada pela incorporação
da tecnologia, que induziu médicos a se preocuparem mais com exames complementares do que com o
paciente ou, a se preocuparem mais com a doença do que com o doente, a obra do médico francês Phillippe
Meyer, professor da Universidade René Descartes – Paris IV, com atuação como anestesista no hospital
universitário Necker. MEYER, Phillippe. A irresponsabilidade médica. Tradução de Maria Leonor
Loureiro. São Paulo: UNESP, 2002.
134
Pondere-se que, “O direito penal dos povos indígenas, nas terras brasileiras, na época do desenvolvimento
(século XVI), era tão primitivo e rudimentar (...) Baseava-se, exclusivamente, em costumes e crenças
tribais (...) Tratava-se de um direito penal – se é que assim poderia denominar-se – difuso, inexorável,
pautado pela responsabilidade objetiva e coletiva, que facilmente transitava do agente para terceiros,
permeado de mitos e tabus (...) A verdadeira história do direito penal brasileiro começa, pois, no período
colonial, com as Ordenações Afonsinas, vigentes em Portugal à época do descobrimento, seguidas pelas
Manuelinas e, por último, pelas Filipinas. Mas, na verdade, em relação ao Brasil, as Afonsinas não
chegaram a ter aplicação, por ausência de uma organização estatal adequada; as Manuelinas, publicadas em
1521, tiveram, por sua vez, aplicação escassa, até que foram substituídas pelas Filipinas, publicadas em
janeiro de 1603 e revalidadas por D. João IV em 1643. Estas últimas, as Filipinas, em cujo Livro V se
encontra a codificação penal do Reino, é que foram aplicadas, com toda a sua dureza, durante o Brasil
colonial e, depois disso, até a edição e início de vigência do Código Criminal do Império, de 1830. Note-se
que, mesmo depois da Independência (7-9-1822), continuou o país a reger-se por aquelas ordenações até se
dar a sua substituição pelo ordenamento jurídico editado pelo Estado recém-criado.” TOLEDO, Francisco
de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 55-56.
135
Interessante apontar que, “Foi esse Código obra legislativa realmente honrosa para a cultura jurídica
nacional, como expressão avançada do pensamento penalista no seu tempo; legislação liberal, baseada no
princípio da utilidade pública, como havia de resultar naturalmente da influência de BENTHAM, que
exerceu sobre o novo Código, como já se fizera sentir no Código francês de 1810. Deste, aliás, e do
napolitano, de 1819, é que mais se deixou influir o nosso Código do Império. Mas, sem ser obra que se
possa dizer em verdade independente, o Código de 1830 não se filiou estritamente nem a um nem a outro,
tendo sabido mostrar-se original em mais de um ponto.” BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 1, p. 103. Vide o
interessante estudo Histórico do Direito Penal Brasileiro, no que se refere, principalmente, ao Código
Criminal Imperial: BARBOSA, Marcelo Fortes. O direito penal imperial. Revista Justitia, São Paulo, v. 76,
p. 105-113, 1972. Vide, também: DOTTI, René Ariel. Um pouco da história luso-brasileira. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 3, n. 10, p. 176-187, abr./jun. 1995.
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O Codex imperial estabeleceu, em relação do crime de lesão corporal, apenas a
modalidade dolosa136.
O dolo era representado impropriamente pela expressão “má-fé”137, sendo que o
artigo 3º, do Código Criminal do Império, previa: “Não haverá criminoso ou delinquente
sem má-fé, isto é, sem conhecimento do mal e intenção de o praticar.”
De fato, o Código Criminal de 1830138 apresentava defeitos, faltavam disposições
referentes à lesão corporal culposa139. Somente, com a promulgação da Lei nº. 2.033, de
1871, é definido o crime culposo. Com a abolição da escravatura e o advento da República,
o Código Criminal de 1830 tornou-se arcaico, tratando-se logo de elaborar um Projeto de
Código Penal e, em pouco tempo, era ele apresentado e convertido em lei pelo Decreto nº.
847, de 11 de outubro de 1890.
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Nesse sentido, o Código Criminal Imperial: “TITULO II (Dos crimes contra a segurança individual),
CAPITULO I (DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DA PESSOA, E VIDA), SECÇÃO IV
(Ferimentos, e outras offensas physicas): Art. 201. Ferir ou cortar qualquer parte do corpo humano, ou fazer
qualquer outra offensa physica, com que se cause dôr ao offendido. Penas - de prisão por um mez a um
anno, e multa correspondente á metade do tempo. Art. 202. Se houver, ou resultar mutilação, ou destruição
de algum membro, ou orgão, dotado de um movimento distincto, ou de uma funcção especifica, que se
pôde perder, sem perder a vida. Penas - de prisão com trabalho por um a seis annos, e de multa
correspondente á metade do tempo. Art. 203. A mesma pena se imporá no caso, em que houver, ou resultar
inhabilitação de membro, ou orgão, sem que comtudo fique destruido. Art. 204. Quando do ferimento, ou
outra offensa physica resultar deformidade. Penas - de prisão com trabalho por um a tres annos, e multa
correspondente á metade do tempo. Art. 205. Se o mal corporeo resultante do ferimento, ou da offensa
physica produzir gravo incommodo de saude, ou inhabilitação de serviço por mais de um mez. Penas - de
prisão com trabalho por um a oito annos, e de multa correspondente á metade do tempo. Art. 206. Causar á
alguem qualquer dôr physica com o unico fim de o injuriar. Penas - de prisão por dous mezes a dous annos,
e de multa correspondente a duas terças partes do tempo. Se para esse fim se usar de instrumento aviltante,
ou se fizer offensa em lugar publico. Penas - de prisão por quatro mezes a quatro annos, e de multa
correspondente a duas terças portes do tempo.” PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei de 16 de dezembro
de
1830.
Manda
executar
o
Codigo
Criminal.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm >. Acesso em: 28 nov. 2013.
137
Joaquim Augusto de Camargo, professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco no final do século
XIX, com sua genialidade, argumentava em sua obra, que a intenção maléfica podia se dar de forma direta
(dolosa) ou indireta (culposa); isto é, a expressão “má-fé” poderia abranger a culpa: CAMARGO, Joaquim
Augusto de. Direito penal brasileiro. 2. ed. rev. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. p. 251-267.
138
Importante as ponderações de Galdino Siqueira nos seus comentários ao Código de 1890: “Conceituando o
dolo, o nosso anterior Código de 1830 fazia consisti-lo na ‘má-fé’, isto é, no conhecimento do mal e da intenção
de o praticar (art. 3º), conceito mantido pelo vigente Código (arts. 24 e 42, § 1º)”. SIQUEIRA, Galdino. Direito
penal brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos Livreiro-Editor, 1932. p. 299.
139
Nesse sentido, “A punibilidade dos delitos culposos foi objeto de discussões. Hoje, ninguém mais duvida
de que é preciso coibi-los penalmente. As legislações recentes têm, mesmo, adotado o critério de aumentar
as penalidades para esse tipo de infrações. Assim aconteceu no Código vigente, em cotejo com o anterior,
quanto ao homicídio culposo. E a Exposição de motivos, justificando a exacerbação penal, alude à
relevância do assunto no Direito dos nossos tempos. A sua importância é moderna. São ocorrências ligadas
à civilização, ao incremento das indústrias e das máquinas. No Código Criminal do Império notava-se,
como defeito, a falta de disposições referentes aos crimes culposos de homicídio e lesões corporais. A
necessidade de contemplá-los passara despercebida ao legislador da época, exatamente porque o problema
era, então, de mínima ressonância. Foi preciso que uma lei, quarenta anos mais tarde, sanasse a lacuna.”
GARCIA, Basileu. op. cit., p. 288-289.

40

Adveio o Código Penal de 1890140, que vigorou por largo tempo, acrescido de
numerosas legislações extravagantes.
Durante anos, o ato médico culposo poderia revestir de gravidade adequada para
sujeitar o médico à reparação do dano, no juízo cível; vislumbrando-se, no Código Civil de
1916, com segurança, a responsabilidade civil do médico141.
Contudo, em relação à responsabilidade penal médica, tímida era a evolução da
dogmática jurídica brasileira sobre o assunto. Pelo Decreto-lei nº. 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, é sancionado o Código Penal142, passando a vigorar desde 1º de janeiro de 1942
até os dias atuais143.
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Nesse sentido, no Código Penal republicano, o delito de lesão corporal, nas modalidades dolosa e culposa:
“TITULO IX (Dos crimes contra a segurança de pessoa e vida), CAPITULO V (DAS LESÕES
CORPORAES): Art. 303. Offender physicamente alguem, produzindo-lhe dôr ou alguma lesão no corpo,
embora sem derramamento de sangue: Pena – de prisão cellular por tres mezes a um anno. Art. 304. Si da
lesão corporal resultar mutilação ou amputação, deformidade ou privação permanente do uso de um orgão
ou membro, ou qualquer enfermidade incuravel e que prive para sempre o offendido de poder exercer o seu
trabalho: Pena – de prisão cellular por dous a seis annos. Paragrapho unico. Si produzir incommodo de
saude que inhabilite o paciente do serviço activo por mais de 30 dias: Pena – de prisão cellular por um a
quatro annos. Art. 305. Servir-se alguem, contra outrem, de instrumento aviltante no intuito de causar-lhe
dôr physica e injurial-o: Pena – de prisão cellular por um a tres annos. Art. 306. Aquelle que por
imprudencia, negligencia ou por inobservancia de alguma disposição regulamentar, commetter ou for causa
involuntaria, directa ou indirectamente, de alguma lesão corporal, sera punido com a pena de prisão cellular
por quinze dias a seis mezes.” SENADO FEDERAL. Portal legislação. Disponível em:
<http://legis.senado.gov.br/legislacao>. Acesso em: 28 nov. 2013.
141
Entretanto, o nosso Código Civil de 1916, tratava da culpa profissional do médico, no art. 1.545: “Os
médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da
imprudência, negligência, ou imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitação de servir, ou
ferimento.” Bevilaqua comentava que essa responsabilidade fundamentava-se na culpa: “A
responsabilidade das pessoas indicadas neste artigo, por atos profissionais, que produzam morte,
inabilitação para o trabalho, ou ferimento, funda-se na culpa; e a disposição tem por fim afastar a escusa, que
poderiam pretender invocar, de ser o dano um acidente no exercício de sua profissão. O direito exige que esses
profissionais exerçam a sua arte, segundo os preceitos que ela estabelece, e com as cautelas e precauções
necessárias ao resguardo da vida e da saúde dos clientes e fregueses, bens inestimáveis, que se lhes confiam, no
pressuposto de que os zelem. E desse dever de possuir a sua arte e aplicá-la, honesta e cuidadosamente, é tão
imperioso, que a lei repressiva lhe pune as infrações.” BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos
do Brasil, comentado por Clovis Bevilaqua. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1958. p. 696.
142
Para o professor Chaves Camargo: “No Brasil, a Codificação de 1940 pretendeu assimilar as novas ideias
do campo penal, verificando-se, no aspecto doutrinário, a caracterização do Direito penal sob as diretrizes
deste positivismo naturalista, mais no modelo italiano, do que, propriamente em Von Liszt. Numa mescla
de princípios, manteve, de um lado, a razão especulativa, com um sistema de garantia frente ao Estado e,
neste sentido, optou pela dogmática do Direito Penal. De outro lado, buscou, nos princípios do positivismo
naturalista, as respostas que necessitava para o inimputável por alienação mental, e, a periculosidade, como
fundamento da pena. Elegeu, ainda, a reincidência como uma presunção da periculosidade, tudo com base
no criminoso habitual ou por tendência, que necessitava de um tratamento especializado. Este Código teve
vigência até 1984, direcionando todo o estudo jurídico, firmando-se num dogmatismo extremo, com
inspiração no direito privado, em especial sob o historicismo de Savigny, resultando num tecnicismojurídico capaz de unificar, através de uma metalinguagem, as distintas posturas do pensamento jurídico
brasileiro.” CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Contradições da modernidade e direito penal. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 4, n. 16, p. 118-119, out./dez. 1996.
143
Vide, dentre outros autores, para uma melhor compreensão dos antecedentes históricos do direito penal
brasileiro e elaboração dos nossos estatutos penais: BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 1, p. 93-114. COSTA E
SILVA, Antônio José da. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. São Paulo: Companhia Editora
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Ainda que parcialmente reformado por outras leis, devido às novas exigências
sociais144, destaca-se a Lei nº. 7.209, de 11 de julho de 1984, instituiu, em nosso estatuto
penal, uma nova parte geral.
Hoje, é outra realidade e o tema da responsabilidade penal do ato médico coloca-se,
cada vez mais, com maior acuidade no contexto jurídico brasileiro145.
A responsabilidade penal do médico é fato e existem em nossos Tribunais, diversas
ações penais tramitando na apuração de lesão corporal culposa decorrente de ato médico,
independente da qualidade ou quantidade do dano produzido e dos fatores que concorreram
para o mau resultado.

1.2. Direito e Medicina: realização de valores na sociedade
É inegável a relevância e a importância dos cursos de Direito e Medicina no
desenvolvimento e na estrutura da sociedade, sendo imprescindíveis ao progresso social.
É certo que, na história das civilizações, inclusive nas mais primitivas, a Medicina
surgiu com a necessidade de buscar curas para os males dos indivíduos, enquanto o Direito
nasceu da necessidade de defender os indivíduos de qualquer dominação ou violência, ao
estabelecer normas impositivas.
O Direito e a Medicina não são áreas apenas de conhecimento, inteligência ou
domínio da técnica; são atividades profissionais que convergem, dentre outros aspectos,

Nacional, 1943. v. 1, p. 5-9. FARIA, Antonio Bento de. Código Penal brasileiro (comentado). 2. ed. atual.
Rio de Janeiro: Récord, 1958. p. 54-58. FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit., p. 67-85. HUNGRIA,
Nelson. Comentários ao Código Penal, cit., v. 1, t. 1, p. 209-217. NORONHA, Edgard Magalhães. Direito
penal: introdução e parte geral, cit., p. 53-63. SIQUEIRA, Galdino. op. cit.; TOLEDO, Francisco de Assis.
op. cit., p. 55-78.
144
Para uma visão hodierna das novas exigências sociais: “A reforma penal, presentemente, como em outras
épocas, decorreu de uma exigência histórica. Transformando-se a sociedade, mudam-se certas regras de
comportamento. Isso é inevitável. E que a fisionomia da sociedade contemporânea não é a mesma daquela
para a qual se editaram as leis penais até aqui vigentes, é coisa que não deixa margem à dúvidas. A
inteligência do homem, contemporâneo parece, cada vez mais, compreender que a sociedade humana não
está implacavelmente dividida entre o bem e o mal, entre os homens bons e maus, embora os haja. Mas sim
parece estar predominantemente mesclada de pessoas que, por motivos vários, observam, com maior ou
menor fidelidade, as regras estabelecidas por uma certa cultura, e de pessoas que, com maior ou menor
frequência, contrariam essas mesmas regras.” TOLEDO, Francisco de Assis. op. cit., p. 69-70.
145
Nesse sentido, José Henrique Pierangeli ao afirmar que, “O estudo da responsabilidade médica,
atualmente, apresenta uma grande evolução, constituindo-se numa preocupação de médicos e de juristas,
que examinam os elementos de solução já definidos e assentados, partindo-se de uma responsabilidade
tradicionalmente individual para submetê-la a uma responsabilidade de cunho social.” PIERANGELI, José
Henrique. O consentimento do ofendido: na teoria do delito. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2001. p. 194. Vide: GENELHÚ, Ricardo. O médico e o direito penal: introdução históricocriminológica. Rio de Janeiro: Revan, 2012. v. 1.
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em uma relação especial entre as pessoas, na defesa da dignidade humana e da saúde
pública ou suplementar.
A integração entre as áreas da Medicina e do Direito deve assegurar a dignidade
dos seres humanos, valorizando os direitos reconhecidos; potencializando o entrosamento
destas áreas no aprimoramento da gestão relacionada à saúde, com a finalidade de atender
as necessidades básicas dos indivíduos, considerando a condição socioeconômica de cada
um e o respeito ao tratamento igualitário estabelecido em nossa sociedade.
Tal envolvimento revela-se preciso no direito à saúde, fator necessário para o
alcance da almejada justiça social, sem distanciar dos princípios da beneficência146
integral.
As ações envolvendo as políticas públicas de saúde, em nosso país, até 1930147,
estiveram limitadas às questões do saneamento e combate às endemias.
Progressivamente, o Estado brasileiro acentuou sua intervenção na área da saúde,
assumindo obrigações financeiras, no que se refere à assistência à saúde da população.
Se a Lei nº. 6.229, de 17 de julho de 1975, instituiu o Sistema Nacional de Saúde, o
Decreto nº. 94.657, de 20 de julho de 1987, criou os Sistemas Unificados e
Descentralizados de Saúde nos Estados, pretendendo, assim, transferir aos Estados e, por
meio destes, aos municípios, a acessibilidade da população aos serviços de saúde.
No Brasil, a democratização dos serviços de saúde ampliou o número de cidadãos a
serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, criado pela Constituição Federal de
1988 e regulamentado pelas Leis n.º 8.080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, com
146

O princípio da beneficência (do latim bonum facere, isto é, fazer o bem), que remonta à antiguidade
clássica com o juramento hipocrático, enfatiza a necessidade de buscar sempre o bem-estar dos enfermos.
Já o princípio da não-maleficência, é o princípio hipocrático primum non nocere (em primeiro lugar não
lesar), que alude ao cuidado nas intervenções. Em relação ao princípio da beneficência, encontra-se
estampado no Juramento de Hipócrates, com os seguintes dizeres: “Aplicarei os regimes, para o bem dos
doentes, segundo o meu saber e a minha razão, nunca para prejudicar ou fazer mal a quem quer que seja”.
(destacamos em itálico) Pontualmente, assinala-se que “A segunda parte do Juramento de Hipócrates foi
denominado de código de ética. É demasiado original, tanto para a ética grega como para a de outros povos
daquela época (...) aí encontramos o trecho mais famoso do texto, onde é afirmada a necessidade de traçar
medidas para beneficiar o doente, de acordo com a sua capacidade e opinião. Este juramento impõe
importantes e controversos princípios, tais como a confidencialidade e o benefício do paciente, de acordo
com as próprias convicções do médico. O doente deveria entregar, com confiança, todas as decisões ao
médico, ao qual era reconhecida a sabedoria técnica e moral para tratar da melhor forma a doença. Diversas
críticas foram feitas ao Juramento de Hipócrates, sendo o paternalismo a mais pronunciada.” ALVES,
Jeovanna Melena Viana Pinheiro. Ensaios clínicos, 8, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
Centro de Direito Biomédico. Coimbra: Coimbra Ed., 2003. p. 16.
147
Ciências Médicas da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto: GALVÃO, Márcio
Antônio Moreira. Origem das políticas de saúde pública no Brasil: do Brasil-colônia a 1930. Disponível
em: <http:bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/origem_politicias_brasil.pdf>. Acesso em: 21 out. 2013.
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a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população,
tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças
de dinheiro sob qualquer pretexto.
Porém, se existe área em que há desproporção entre recursos disponíveis e necessidades a
serem atendidas, é a área da saúde pública, cuja concepção de valor em sua essência, é
condicionada pelas questões econômicas, sociais e políticas de um determinado contexto histórico.
É sabido que a saúde148 é um tema que interessa a todos os cidadãos, que estão
cientes do seu direito à saúde, cuja importância inicia-se pela sua dignidade constitucional
e responsabilização pelo bem-estar do paciente149.
Medicina e Direito são criações dos seres humanos que devem ser aproveitadas por
estes e, por consequência, ampliem os horizontes do direito à saúde150, com base nas
melhores evidências científicas disponíveis.

148

No que se refere à saúde, destacamos a introdução da seguinte obra: “As questões de saúde são, em
verdade, como todas as questões humanas, de natureza ética e política, porque se referem à opção entre o
respeito democrático pelo ser humano, ou o desrespeito por eles. A missão do médico é proteger a saúde do
homem. Seus conhecimentos e sua consciência são devotados ao cumprimento dessa missão. (Declaração
de Helsinque). A saúde do meu paciente será minha principal preocupação. (Declaração de Genebra, da
Associação Médica Mundial). Qualquer ato ou conselho que possa vir a reduzir a resistência física ou
mental de um ser humano só poderá ser usado em seu benefício. (Código Internacional de Ética Médica). A
Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser exercida sem
discriminação de qualquer natureza. (Código de Ética Médica).” DIAS, Hélio Pereira. A responsabilidade
pela saúde: aspectos jurídicos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995. p. 5.
149
Francis Daniel Moore foi médico cirurgião americano, doutor honoris causa de grandes universidades da
Europa e Estados Unidos: “Ao se analisar esta questão, é bom ter em mente as palavras de Francis Moore,
que indica, com muito clareza, que o fundamental ato do cuidado médico é a assunção da responsabilidade,
e a prática cirúrgica é a assunção completa da responsabilidade pelo bem estar do paciente.” DIREITO,
Carlos Alberto Menezes. op. cit., p. 13.
150
Sem dúvida, “cria-se, habitualmente, no espírito das pessoas, confusão entre ‘direito à saúde’ e ‘direito à
cura’. O doente pensa, frequentemente, que o direito ao tratamento confunde-se com o direito de recobrar a
saúde. O revés do médico e do cirurgião é facilmente interpretado, por um público cada vez mais
numeroso, como sinal de incompetência, como resultado de uma decisão desastrada ou de erro de
julgamento, é visto como falta de consciência profissional. Essa visão torna-se cada vez mais comum à
medida que noções embrionárias de conhecimentos médicos são difundidas pelos jornais, que explicações
necessariamente sumárias, muitas vezes mal compreendidas e que uma certa imprensa dá, de bom grado,
larga publicidade aos ‘escândalos’ dos casos de responsabilidade médica, máxime quando envolvem
pessoas mais ou menos conhecidas. Com o comprometimento do aspecto sagrado da função médica, todos
esses fatores convergem, as queixas se multiplicam, o número de processos penais cresce anualmente (...)
De todas as profissões, a carreira médica é provavelmente aquela que mais expõe quem a exerce de cair no
domínio da lei penal. Quer se trate de fazer um diagnóstico, de prescrever uma terapia, de aplicar um
tratamento, de prescrever uma terapia, de aplicar um tratamento, a confirmação do ato profissional sempre
incidirá sobre o plano físico do indivíduo, pois, conforme o caso, o doente se restabelecerá, verá sua volta à
saúde retardar ou restar mesmo definitivamente comprometida, sofrendo, desse modo, um dano irreversível
em sua integridade corporal (...) Com efeito, a excessiva severidade que resultaria de uma aplicação estrita
da lei (...) se isso se tornasse regra, o exercício da medicina estaria colocado ‘sob a ameaça de uma eventual
condenação penal’ (...) Essa situação particular explica sem dúvida os processos habituais de uma
jurisprudência e de uma doutrina, que, no fundo, mostram-se cautelosas de aplicar aos atos profissionais do
médico as disposições do Código Penal.” MONZHEIN, Paul. A responsabilidade penal do médico.
Tradução de Alcides Amaral Salles. Revista Justitia, São Paulo, ano 35, v. 81, 2. trim., p. 69-71, 1973.
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Muito já se escreveu a respeito da conceituação da saúde durante a história da
humanidade.
A saúde, reconhecida como direito humano, passou a ser objeto da Organização
Mundial de Saúde – OMS, que, no preâmbulo de sua Constituição, em 22 de julho de
1946, assim a conceitua: "A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e
social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade.”
Observa-se, então, o reconhecimento da essencialidade do equilíbrio interno e do
homem com o ambiente (bem-estar físico, mental e social) para a conceituação da saúde.
Entretanto, tal conceituação não está isenta de críticas, pois a expressão “completo bemestar”, poderia corresponder à definição de felicidade, sendo impossível de se alcançar;
contudo, a saúde deva ser entendida como a busca constante de tal estado.
Assim, muito da imprecisão da expressão “completo bem-estar” decorre da
imprecisão do próprio núcleo básico do conceito de saúde estabelecido pela Organização
Mundial da Saúde. E novas dificuldades surgiram com a ideia de saúde, como qualidade de
vida condicionada por vários fatores, com a Conferência Internacional sobre a Promoção
da Saúde, em Ottawa, em 1986.
Sob esse prisma, para a conceituação de saúde, como um conceito positivo,
consideram-se os seguintes fatores, segundo a Carta de Ottawa: a paz, o abrigo,
alimentação, a renda, a educação, os recursos econômicos, o ecossistema estável, os
recursos sustentáveis, a equidade e justiça social; para o qual se fazem necessários recursos
pessoais, sociais e capacidade física.
No Brasil, a saúde, como bem jurídico e valor intrinsecamente relevante à vida e à
dignidade humana, foi elevada pela visão da nossa sociedade, em sua complexa estrutura,
às questões de seu próprio desenvolvimento, cujo valor social refletiu em forma de
proteção e necessidade de inclusão pela nossa Constituição151.
Numa abordagem valorativa, social e interdisciplinar, a Medicina complementa a
análise do Direito, que não pode ser concebido de forma isolada. Pode-se, então, afirmar
que Direito e Medicina se complementam em suas missões e se identificam na busca da
dignidade humana.
151

É o que prevê o artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “A saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
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Não é demais salientar que a área médica sempre guardou particular interesse à
ciência penal e, atualmente, o tema da lesão corporal culposa decorrente de ato médico e a
responsabilidade penal nos termos da Lei nº. 9.099/95, desperta enorme interesse, devido
ao aspecto da Medicina de massa152 em nosso país e da consciência de cidadania na busca
da prestação jurisdicional.
Nos últimos anos, tem-se verificado um grande interesse pelo Direito Penal
Médico, cuja dogmática jurídica é cada vez mais aprimorada, traduzindo um interesse
pelos problemas da responsabilidade penal do médico.
O Direito se enriquece com os conhecimentos médicos e científicos, que são
apreciados pela racionalidade jurídica ou no que concerne à elaboração normativa, em
virtude do conhecimento jurídico ser uma das formas principais da experiência humana e
ter todo o conhecimento científico, um fundo experimental153.
A Medicina auxilia na força vital do pensamento jurídico, fornecendo informações
para criar e aplicar soluções amplas e eficazes, pela multiplicidade e riqueza de novas
pesquisas, que o Direito acompanha, como força social capaz de encaminhar as
transformações necessárias para o benefício do ser humano.
Medicina e Direito são cursos escolhidos por amor ao próximo, de alta relevância
humana em prol do bem coletivo.
Em todos os tempos, nas mãos dos profissionais da Medicina (que são
juramentados, apresentam discernimento e formam a opinião pública) esteve o poder de
minorar dores, curar males e salvar vidas humanas e a sociedade sempre buscou nestes
profissionais a benção da cura.
A influência social da norma jurídica se reveste de legitimidade ao encontrar
amparo na sociedade, que a reconhece como justa154, manifestando a efetividade social do
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De modo bastante crítico, “relevante é o papel dos médicos na estrutura das sociedades democráticas e
modernas, que, por viverem constantemente atormentadas por situações de massa, são geradoras de suas
próprias doenças e, por isso mesmo, requerem uma diversidade cada vez maior nos cuidados prestados pela
Medicina (...) a busca da prestação jurisdicional em decorrência do erro médico tem sido elevada. O
Judiciário, em suas várias instâncias, está, a todo instante, manipulando processos, referentes a essa
matéria, o que se deve, por um lado, ao aspecto da Medicina de massa”. DIREITO, Carlos Alberto
Menezes. op. cit., p. 13.
153
TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. 3. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 3.
154
O jusfilósofo alemão Gustav Radbruch (1878-1949), como defensor das definições valorativas, afirmava
que “Direito é a realidade que tem seu significado no servir ao valor jurídico, isto é, à ideia de justiça”.
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 6. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1997. p. 110.
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direito à saúde, em sua positivação como norma constitucional programática, ao partir da
premissa “onde está a sociedade está o Direito”155.
Com isso, torna-se imperativo que todo profissional habilitado156 para exercer a
Medicina tenha conhecimento dos princípios éticos que norteiam a vida prática,
objetivando evitar a responsabilidade penal perante o Poder Judiciário ou constrangimentos
no exercício profissional.
Neste contexto, evidencia-se o dinamismo do Direito e sua força social,
respondendo por sua vitalidade por uma interpretação evolutiva, incluindo modernamente,
na base de suas normas, a proteção institucional da saúde, cuja estrutura axiológica, reveste
configuração eminentemente humanista.

1.3. Direito Penal Médico: interdisciplinaridade
É necessário partir de um pressuposto fundamental, qual seja, que o Direito Penal,
instrumento de controle social, “mas de caráter formal e residual, pois só atua diante do
fracasso dos instrumentos informais de controle”157, constitui ramificação da ciência
jurídica que é, devendo ser concebido como verdadeira ciência.

155

“De ‘experiência jurídica’, em verdade, só podemos falar onde e quando se formam relações entre os
homens, por isso denominadas relações intersubjetivas, por envolverem sempre dois ou mais sujeitos. Daí
sempre nova lição de um antigo brocardo: ubi societas, ibi jus (onde está a sociedade está o Direito). A
recíproca também é verdadeira: ubi jus, ibi societas, não se podendo conceber, qualquer atividade social
desprovida de forma e garantias jurídicas, nem qualquer regra jurídica que não se refira à sociedade.”
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 7. tir. São Paulo:
Saraiva, 2002. p. 2.
156
Não sem razão, “a Medicina de nossos dias, tecnificada e complexa, tem conduzido a um novo modelo de
médico (o qual é trasladável na medida em que as demais profissões da saúde lhe são correspondentes): o
médico intuitivo, habilidoso, individualista, vem cedendo espaço ao técnico, experto, que se integra na
engrenagem da estrutura sanitária – principalmente hospitalar-, que é capaz de analisar e valorar uma série
de dados cada vez mais precisos e complexos sobre seu paciente, que requer material e instrumentos
paulatinamente mais sofisticados e imprescindíveis, que deve fazer uso, cada vez com mais frequência, das
contribuições da Biofísica, Bioquímica, Biologia molecular, Farmacologia, Engenharia sanitária,
informática, etc. Neste contexto, podemos afirmar que a Medicina vem ampliando consideravelmente o raio
de sua ação, por um lado, e que tem a seu alcance a utilização de meios e procedimentos cada vez mais
eficazes e aperfeiçoados. Esta situação tem sugerido paralelamente a necessidade de que os profissionais da
saúde estejam na posse de um número cada vez maior de conhecimentos e técnicas, assim como,
consequentemente, de uma especialização cada vez mais reduzida no seu campo de ação, porém mais
profunda.” ROMEO CASABONA, Carlos María. A responsabilidade penal do médico por má prática
profissional. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 3, n. 12, p. 9, 2003.
157
REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
v. 1, p. 3, 2006.
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Neste registro conceitual158, numa concepção clássica, “A Ciência do direito
chama-se Dogmática Jurídica, porque se trata de ciência das normas ou preceitos
estabelecidos pelo legislador e que constituem o dado primário fundamental.”159
Assim, a dogmática jurídica é um conjunto de raciocínios destinado a organizar
sistematicamente, com a utilização de conceitos, institutos e princípios jurídicos, as leis de
um determinado ordenamento jurídico. Por certo, “a ciência do Direito Penal é,
eminentemente, sistemática, o que possibilita a interpretação e aplicação das normas penais
aos fatos concretos.”160
Nesse sentido, em que o pensamento dogmático visa o perfeito conhecimento
sistemático, na organização e aplicação igualitária e justa do direito:
O objeto do nosso estudo é a legislação penal vigente. A nossa é uma
investigação do direito penal positivo. Quando se fala contudo de direito
penal pode entender-se esta expressão em dois sentidos: como o
complexo de normas positivas que disciplinam a matéria ‘dos crimes e
das penas’, ou como o complexo dos princípios que regem a
multiplicidade das próprias normas. No primeiro sentido, o direito penal é
sinônimo de legislação penal, segundo, de ciência jurídico-penal, isto é
de elaboração conceitual dos princípios informadores da legislação. É
claro que as normas singulares, como tais, não podem ser objeto de nosso
estudo: não se trata, na verdade, de decorar os artigos do Código, de
conhecer as palavras por meio das quais as normas se manifestam, mas de
procurar o seu significado substancial e de se estabelecer os nexos que
aproximam uma de outras. Se ciência é sinônimo de saber ‘ordenado’, o
direito penal, enquanto ciência, não pode consistir numa confusão de

158

“A Ciência do Direito, ou Jurisprudência – tomada esta palavra na sua acepção clássica -, tem por objeto o
fenômeno jurídico tal como ele se encontra historicamente realizado. (...) A Ciência do Direito estuda o
fenômeno jurídico tal como ele se concretiza no espaço e no tempo (...) A Ciência do Direito é sempre
ciência de um Direito positivo, isto é, positivado no espaço e no tempo, como experiência efetiva, passada
ou atual. (...) Mas, por mais que se alargue o campo da experiência social do Direito, será essa
referibilidade imediata à experiência a nota caracterizadora de uma investigação jurídica de natureza
científico-positiva. Donde poder-se dizer que a ciência do Direito é uma forma de conhecimento positivo da
realidade social segundo normas ou regras objetivadas, ou seja, tornadas objetivas, no decurso do processo
histórico.” REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, cit., p. 16-17.
159
FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit., p. 17. Prado adverte que, “Recebe também a denominação de
dogmática penal, visto que parte de normas positivas, consideradas como dogma, para a solução dos
problemas. Não deve ser confundida, por isso, levianamente, com dogmatismo no sentido de aceitação
acrítica de uma verdade absoluta e imutável, de todo incompatível com a própria ideia de ciência. Então, no
contexto dogmático, tem de ligar a interpretação, a sistematização e, ainda, a crítica intrasistemática.”
PRADO, Luiz Regis. op. cit., p. 57. E, para Soler: “Para discurrir com propriedad y sin equívocos sobre
estos temas, debe distinguirse el derecho penal, la dogmática penal y la ciencia penal. El derecho penal, en
el primero de esos sentidos, es propriamente el objeto estudiado por la dogmática penal y por eso es
equívoco hablar de la dogmática como uma ‘escuela’ como uma corriente doctrinaria a la que suele
llamarse ‘técnico-jurídica’. La dogmática no es uma escuela sino um estúdio emprendido dando por sentada
la existencia de un derecho determinado.” SOLER, Sebastian. op. cit., p. 35-36.
160
CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Sistema de penas, dogmática jurídico-penal e política criminal. São
Paulo: Cultural Paulista, 2000. p. 141.
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conhecimentos. Trata-se, em outras palavras, de sistematizar o saber
penalístico.161

Nas concepções tradicionais sobre a ciência penal, sobretudo ao longo do século
XIX162 e, ainda, repercutindo nos dias atuais, temos o Direito Penal relacionando-se com
um conjunto amplo de disciplinas163, tais como, filosofia, teoria geral do direito, história,
sociologia, biologia, antropologia, metodologia e com as ciências auxiliares164 (Medicina
Legal, psiquiatria forense, psicologia judiciária, estatística criminal e polícia cientifica)165,
além da criminologia, penologia e política criminal.
Nessa visão tradicional de ciência penal, para o pensamento científico majoritário,
o crime torna-se um objeto de uma multiplicidade de ciências. De acordo com essa
tradição jurídica, que se vale da fragmentação e da compartimentalização, encontramos
suas raízes no próprio modo como se compreendeu o fazer científico nos últimos séculos;
ou seja, para apreender um objeto é necessário dividi-lo em partes e como consequência,
perdia-se o todo, na atenção ao detalhe, ao que é particular.
A esse tipo de ciência penal e a esse tipo de trabalho correspondeu um modelo de
dogmática jurídico-penal, que resultou na divisão das disciplinas estanques que organizam
161

BETTIOL, Giuseppe. Direito penal. Versão portuguesa do original italiano: Diritto penale (parte
generale). Campinas: Red Livros, 2000. p. 53.
162
Ferri, que a denominou de “Escola Clássica Criminal” (filosófico-jurídica, crítico-forense, penitenciária),
ressaltava que “Em seguida à generosa e eloquente iniciativa de Cesare Beccaria, nos últimos ano do século
XVIII e na primeira metade do século XIX, o estudo teórico da justiça penal, que já tinha iniciado
procedentes mas incompletas sistematizações, determinou, sobretudo na Itália e depois na Alemanha,
França e outros países, a formação de uma grande corrente científica, que em toda parte se chamou e se
chama ‘a Escola Clássica Criminal’.” FERRI, Enrico. op. cit., p. 45.
163
Franz von Liszt denominou de “enciclopédia das ciências criminais”, o conjunto extenso de disciplinas
cientificas que tem o crime por objeto. Para melhor compreensão dessa expressão: “Hemos empleado, y lo
venimos haciendo desde hace muchos años, la expresión Enciclopedia de Ciencias penales, para designar
cuantas disciplinas se ocupan del delincuente, del delito y de la pena, incluso el Derecho penal. Pero
reconocemos que a otros pertence la prioridad del título, y que se han propuesto y usado distintas
denominaciones. (...) Por modo inverso ha tratado otro grupo de penalistas de dar preferencia
generalizadora a la expresión Derecho penal, en vez de a las voces criminológicas. Si tradujésemos
literalmente el término con que se ha querido denominar en Alemania al conjunto de disciplinas penales,
deberíamos incluirle en este sector de título en que impera la frase Derecho penal. En efecto, Franz von
Liszt creó el vocablo compuesto Strafrechtswissenschaft, no sólo en los trabajos citados, sino como nombre
de su famosa revista: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenchaft. Cierto que, como se ha dicho, si
vertemos textualmente la frase alemana, habría que decir Ciencia del Derecho penal, o Ciencia de conjunto
del Derecho penal. Pero si buscamos traducciones más espirituales y menos apegadas a la letra, la verdad
es que con tal término diremos que se alude a las Ciencias penales, sin pretender – y en este riesgo
caeríamos si vertiéramos literalmente ese título – que el Derecho penal, como ciencia jurídica, asuma ese
dilatadísimo contenido.” JIMÉNEZ ASÚA, Luís. Tratado de derecho penal, cit., t. 1, p. 87-88.
164
Vide a Ciência do Direito penal e suas relações com outras disciplinas: MANZINI, Vincenzo. Tratado de
derecho penal: teorias generales. Traducción de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediar Editores,
1948. t. 1, v. 1, p. 3-68.
165
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal: introdução e parte geral, cit., p. 11-19.
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a metodologia tradicionalmente aplicada. Deu-se isso, possivelmente, pelo fato de os
pesquisadores não estarem comprometidos em estabelecer limites significativos dentre os
vários conhecimentos à época disponíveis.
Isto faz logo compreender a ideia de ciência penal, no início do século XX no
Brasil, sinteticamente, expressada nesses termos:
O tema que me coube para dissertação nesta solenidade obedece à
epígrafe Introdução à ciência penal. Ciência penal ou ciências penais?
Se se entende por ciência penal toda aquela que se refere ao criminoso, ao
crime e à pena, sob qualquer de seus aspectos, não há dúvida que se
poderia falar em ciências penais. Estariam compreendidas nessa
pluralidade, de par com a ciência do direito penal em sentido próprio, as
chamadas sociologia, biologia, antropologia e psicologia criminais, a
filosofia penal, a política criminal, a penologia, a história do direito
legal, a medicina legal, a psiquiatria forense, a psicologia judiciária, a
polícia técnica. Se nos limitamos, porém, ao ponto de vista jurídico, que
é o que especificamente nos interessa, a nós, cultores do direito, não
podemos falar senão numa ciência penal: a ciência do direito penal
constituído, isto é, o estudo da lei penal em sentido lato ou do complexo
de normas jurídicas mediante as quais o Estado manifesta o seu propósito
de coibir a delinquência, indicando os fatos que a constituem, as
condições da responsabilidade penal e as sanções repressivas ou
preventivas. À ciência penal, sub specie juris, não admite outros
conceitos e critérios além daqueles que lastreiam e informam as normas
legais vigentes sobre a trilogia “criminoso, crime e pena”. Os postulados
ou conclusões de outras ciências, preciências ou pseudociências que se
propõem, à margem do jus conditium, o estudo da criminalidade como
fenômeno bio-psico-sociológico e a pesquisa ou preconício de meios de
preservação e defesas sociais, nada têm a ver com a ciência do direito
penal propriamente dito, senão quando e enquanto por este afiançados ou
com este ajustáveis.166

De fato, tal posicionamento sobre a ciência penal, ainda não foi superado:
Ora, decerto, os conhecimentos provenientes de todas estas ciências não
podem hoje deixar de ser tomados em conta pela ciência estrita do direito
penal ou dogmática jurídico-penal. Para a compreensão científica da
166

HUNGRIA, Nelson. Introdução à ciência penal. In: CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL (PARTE GERAL), 1. Anais... Rio de Janeiro, 1943.
v. 3, p. 5-6. C.f. infra p. 19-20, em que ao final desta conferência, Nelson Hungria, então Juiz de Direito no
antigo Distrito Federal, afirmava enfaticamente: “Meus senhores: No Brasil, onde o estudo do direito penal
tem sido tão descuidado, ensejando-se a difusão de ideias superficiais e graúdos equívocos, precisamos,
agora que o advento do novo Código veio trazer oportunidade e estímulo para uma revisão geral de
conhecimentos, traçar, uma vez por todas, a linha de fronteira ou de circunvalação da ciência jurídicopenal. Notadamente, já não é mais tolerável, em face de uma legislação nova que mandou para o limbo as
denominadas ciências criminológicas, que ainda se continue a falar delas como ciências penais. Mais do
que nunca, nós, juízes, promotores e advogados do foro criminal ou professores e escritores de direito
penal, temos de pugnar pela nossa doutrina de Monröe: o direito penal é para os juristas, exclusivamente
para os juristas. A qualquer indébita intromissão em nosso Lebensraum, em nosso indeclinável ‘espaço
vital’, façamos ressoar, em toque de rebate, os nossos tambores e clarins!”.
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tarefa da aplicação do direito penal não basta o conhecimento das normas
jurídicas, antes se torna sempre indispensável o domínio das
contribuições que a gama das ciências criminais pode validamente
fornecer. O que todavia não significa, acentuo desde já, tornar a
dogmática jurídico-penal em uma ciência interdisciplinar. Uma tal
concepção não se adequaria nem à teleologia, nem à funcionalidade
próprias da dogmática jurídico-penal. Esta é e deve permanecer aplicação
do direito, dotada dos seus pressupostos metodológicos específicos e
comandada pelas suas finalidades prático-normativas autônomas. Por isso
o conjunto das referidas ciências criminais não passa na verdade, neste
contexto, de uma “enciclopédia” e cada uma delas não pode aspirar a
outro estatuto que não seja o de ciência auxiliar da ciência estrita do
direito penal.167

Como se viu, a dogmática jurídica resiste à ideia da interdisciplinaridade168.
Entretanto, ainda que comumente resistida, a necessidade de sistematizar o direito não é
um objetivo em si mesmo, tampouco apenas um imperativo de eficácia169. O pensador
dogmático organiza e trabalha com o material jurídico a serviço da eficácia e da
legitimidade do Direito, na busca de uma estabilidade diante dos problemas sociais e nesse
sentido vemos que:
A ciência jurídica sempre buscou uma solução definitiva para seus
problemas, mediante fórmulas certas e irretocáveis. É a perseguição
constante da estabilidade como superação do complexo, do contraditório
e do desconhecido. É a extensão do significado da ciência em geral, que
se desenvolve com maior rigor na modernidade. (...) Na ciência jurídica,
tomada como ciência normativa, que centraliza como seu objeto a
realização de uma vida harmoniosa e pacífica, a questão principal se
orienta praticamente no sentido da superação dos estados de
instabilidade, cujo alcance sempre esteve subordinado a determinados
paradigmas, precisamente como instrumentos de sua própria estabilidade.
167

DIAS, Jorge de Figueiredo. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 1999. p. 22-23.
168
“en la actual tendencia sociologizante de la ciencia jurídica lo que a mi modo de ver hay que remachar es,
si acaso, la diferencia entre la labor del jurista y la del científico social. En efecto, existe el riesgo de que el
jurista que sale de la propria isla se ahogue en el vasto océano de una indiscriminada ciencia de la sociedad.
Acercamiento no quiere decir confusión. La interdisciplinariedad presupone siempre una diferencia entre
distintas aproximaciones. Es increíble cómo se pasa fácilmente de un extremo al outro según sopla el
viento: del tecnicismo jurídico al sociologismo”. BOBBIO, Norberto. Contribución a la teoria el derecho.
Tradução de Alfonso Ruiz Miguel. Valencia: Ed. Fernando Torres, 1980. p. 235-236.
169
Justamente por isso, “fala-se então em ciência do direito penal, ou jurisprudência, ou dogmática jurídicopenal. A vox ‘jurisprudência’, em nossa família jurídica, ‘é comumente usada para definir o conjunto de
decisões judiciárias que, por força de sua repetição, incorporam-se à tradição jurídica’. Optar por
‘dogmática’ representaria um atrelamento metodológico muito questionável: a dogmática é o mais
prestigiado e eficaz método em uso na ciência do direito, porém não a guardiã das chaves epistemológicas
do reino. (...) A dogmática não é, por certo, uma leitura pontilhada da lei; sua técnica procura reconstruir os
variados elementos que integram a lei, organizando-os como sistema. Essa é uma palavra chave no
surgimento histórico da dogmática, bem como na angústia de seu futuro. (...) A dogmática ‘fechada’ foi
duramente questionada, quer da perspectiva metodológica, quer da perspectiva política. (...) Transformá-la
numa dogmática aberta é o desafio que o penalista brasileiro tem, hoje, diante de si.” BATISTA, Nilo.
Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 117-122.
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Estes paradigmas estão situados normalmente em duas dimensões; uma,
própria do comportamento, como expressão causal, com vistas à
produção de efeitos sociais determinados; outra, na configuração dos
elementos relacionados ao sujeito responsável, pelos quais trata de
complementar a justificação do poder intervencionista do Estado, como
observador e fiscal da convivência objetiva.170

Este ponto é importante: operadores do direito que coloquem a sistematização,
acima de qualquer outro objetivo, transformam este valor em um ideal descaracterizado de
sua legitimação; tal modo de raciocinar pode comprometer a reprodução do sistema
jurídico ao superdimensionar os aspectos da dogmática jurídica, frustrando possibilidade
de promover qualquer mudança, tornando impossível o debate na esfera do próprio Direito.
Os tempos contemporâneos exigem de qualquer Ciência o seu aprimoramento. É o
que vemos na Medicina, ampliando de tal monta o conhecimento humano e se
desdobrando em vários ramos e inúmeras especialidades, cada vez mais complexas.
De outra parte, a ciência penal171 está em plena discussão metodológica a respeito
de seus elementos estruturais. Evidentemente, a tradição dogmática não é isenta de críticas.
Desse modo, percebemos que a ciência do direito, vem sofrendo, também,
profundas transformações em seus paradigmas com o decurso do tempo172; vejamos:
O Direito, ao contrário de outras instâncias de controle solução de
conflitos, é uma forma de solução e controle altamente formalizada, que
só permite a solução que previamente está prescrita. Quer dizer, somente
através de normas previamente existentes, criadas por distintas instâncias
detentoras de poder para tal, interpretadas em sede teórica pela chamada
Ciência do Direito e aplicadas na prática por Tribunais de Justiça, é que o
Direito soluciona os casos mais conflituosos gerados pela convivência
humana. (...) Por isso não é estranho que o Direito, e não somente o
Direito penal e seus cultivadores, tenham uma fixação normativa que às
vezes é quase uma obsessão, que faz com que a criação, interpretação e
aplicação das normas jurídicas seja sua quase, para não dizer exclusiva,
preocupação ou tarefa. Isso em si não seria mal se a realidade social, a
que se referem as normas jurídicas, fosse imutável e estivesse prévia e
claramente delimitada, mas desgraçadamente esta realidade é mais
170

TAVARES, Juarez. op. cit., p. 3-4.
De se ver, enfim, que “ciências penais são as que se preocupam com a delinquência como fato natural,
procurando apontar-lhe as causas, com o emprego do método positivo, de observação e experimentação. De
natureza causal-explicativa, o objeto do seu estudo é o fenômeno da criminalidade, abrangendo a investigação de
quanto se refere ao crime, às medidas de defesa social e, de maneira particularmente acentuada, à pessoa do
delinquente. Não há confundi-las com a Ciência do Direito Penal, estudo ordenado e sistemático das normas
jurídicas atinentes ao delito, à pena e às medidas de segurança.” GARCIA, Basileu. op. cit., p. 25.
172
“O direito penal vem ao mundo (ou seja, é legislado) para cumprir funções concretas dentro de e para uma
sociedade que concretamente se organizou de determinada maneira. (...) O direito penal existe para cumprir
finalidades, para que algo se realize, não para a simples celebração de valores eternos ou glorificação de
paradigmas morais.” BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro, cit., p. 19-20.
171
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complexa, rica e cambiante do que o próprio tecido normativo construído
em torno dela reflita ou cristaliza. Nem sequer a criação contínua das
normas jurídicas ou uma interpretação mais criativa pode prever todas as
facetas e variantes que se apresentam na realidade que ditas normas
pretendem regular. Às vezes, a realidade apresenta novos casos e
conflitos que as normas jurídicas não puderam prever nem, portanto,
resolver. (...) Daí a importância que, para evitar a cegueira frente a
realidade que muitas vezes tem a regulação jurídica, o saber normativo,
ou seja, o jurídico, deva ir sempre acompanhado, apoiado e ilustrado pelo
saber empírico, isto é, pelo conhecimento da realidade informado pela
Sociologia, Psicologia, Antropologia ou qualquer outra ciência, de caráter
não jurídico, que se ocupe de estudar a realidade do comportamento
humano em sociedade. (...) Apesar disso, ninguém coloca em dúvida,
hoje em dia, a necessidade do conhecimento empírico da criminalidade e
seu controle social, tanto para o jurista interessado nestes problemas,
como para os profissionais de outras áreas do saber (psicólogos, médicos,
sociólogos e assistentes sociais, especialmente), que muitas vezes, no
exercício de suas profissões, inclusive como especialistas, também tem
que se ocupar destes temas.173

Nos últimos anos, a crescente complexidade das questões envolvendo a relação
médico-doente, como paradigma da relação entre os profissionais da saúde e os pacientes,
tem posto em evidência a impossibilidade da sua abordagem sob uma perspectiva
monodisciplinar, cingida ao leque das disciplinas jurídicas historicamente consolidadas.
A interdisciplinaridade174, que sustenta vários conceitos e significados resultantes
do processo histórico e social, é um tema complexo.
Uma mudança paradigmática que está em pleno curso, em processo de construção e
desenvolvimento nas ciências175 e no ensino das ciências. E, com o alargamento do conceito de
ciência, há a necessidade de reorganização das estruturas de aprender e ensinar ciências.
Na segunda metade do século XX, surge a interdisciplinaridade em resposta a uma
necessidade de superar a fragmentação e o caráter de especialização do conhecimento, na
área das ciências humanas, causados por uma epistemologia de tendência positivista em
cujas raízes estão o empirismo, o naturalismo e o mecanicismo científico do início da
modernidade.
173

MUÑOZ CONDE, Francisco; HASSEMER, Winfried. Introdução à criminologia. Tradução, apresentação
e notas por Cíntia Toledo Miranda Chaves. 2. tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 5-6.
174
Sobre interdisciplinaridade: FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e
pesquisa. Campinas: Papirus, 1994; JANTSCH, Ari Paulo; BIANCHETTI, Lucídio (Orgs.).
Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 2008; JAPIASSU, Hilton.
Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
175
Para Morin, certas concepções científicas mantêm sua vitalidade porque se recusam ao claustro disciplinar.
Vide, ainda, sobre os problemas éticos e morais da ciência: MORIN, Edgard. Ciência com consciência.
Tradução Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
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A discussão da interdisciplinaridade tem sido tratada sob o ponto de vista
epistemológico ou pedagógico, ambos abarcando conceitos diversos e muitas vezes
complementares. Na área da epistemologia, toma-se como categorias para seu estudo as
práticas de transferência de conhecimento entre disciplinas; a ciência e seus paradigmas; e
o método como mediação entre o sujeito e a realidade.
Sob o enfoque pedagógico, são discutidas questões de natureza curricular, de
ensino e de aprendizagem escolar. Em linhas gerais, no campo epistemológico176, a
interdisciplinaridade é uma maneira complementar ou suplementar que possibilita a
formulação de um saber crítico-reflexivo. É uma forma de desenvolver um trabalho de
integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento.
É a possível interação entre disciplinas aparentemente distintas. É por meio dessa
perspectiva que a interdisciplinaridade surge como uma forma de modernização do Direito,
adaptando-o aos novos conhecimentos científicos e ao contínuo aperfeiçoamento em todas
as suas áreas e, especialmente, o Direito Penal Médico; superando a fragmentação entre as
disciplinas, proporcionando um diálogo entre estas, relacionando-as entre si para a
compreensão da realidade.
No campo pedagógico, as disciplinas do curso de Direito exigem a interligação dos
saberes para a formação integral dos operadores do direito, construindo uma nova cultura
jurídica. O ensino do Direito deve ter caráter interdisciplinar, voltado para a formação
integral do jurista e para a construção de uma nova cultura jurídica, pois é certo que, a
aplicação do Direito requer esse conhecimento e compreensão interdisciplinar para o seu
eficaz exercício.

176

“A cultura jurídica acadêmica dominante, eivada por uma profunda arrogância no que tange ao
conhecimento, revela-se, fundamentalmente, como prática de poder. Ora invocando a autoridade da própria
legislação (como se a legislação encerrasse uma verdade intocável e que cessasse a consciência reflexiva e
dialogal), ora invocando retoricamente doutrinas remotas e longínquas (como se a opinião de doutrina
consolidada não sofresse o desgaste do tempo), ora utilizando-se dos fins do conhecimento teórico para
efeitos direcionados e práticos (fazendo com que as questões implicadas em consultas, pareceres e
processos e seus resultados prático-financeiros dirijam a autonomia do pensamento e dos resultados
reflexivos), ora utilizando-se da autoridade de ser um intérprete autêntico do sistema do momento em que
exerce um juízo de saber (como se a opinião da autoridade pública se estendesse também ao ambiente
acadêmico da discussão), faz neutralizar a possibilidade de formação de uma verdadeira comunidade
epistêmica dos domínios doo conhecimento jurídico. (...) A superação desse status quo depende sobretudo
da adoção de um paradigma de pensamento que esteja dirigido para a idéia de que o compartilhamento é
fundamental na estruturação do saber e de que a verdade só pode ser concebida como fruto da
dialogicidade. Daí a ideia de que, para além do fato de se deduzir a verdade unilateralmente, o jogo lateral
de trocas é fundamental para a pesquisa científica.” BITTAR, Eduardo C.B. Ética e produção dialógica do
conhecimento: por uma cultura jurídica metodológica. Prefácio. In: MENDONÇA, Samuel. Projeto e
monografia jurídica. 4. ed. ver. ampl. atual. Campinas: Millenium, 2009. p. 13-16.
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A interdisciplinaridade surgiu para buscar a comunicação entre os campos dos
saberes e viabilizar a construção do conhecimento abrangente e articulado da realidade. Se
no campo teórico, a interdisciplinaridade demonstra existência vasta em obras, a sua
prática, na área do Direito, ainda é restritiva.
É necessário que a interdisciplinaridade não permaneça, apenas, no campo da
discussão teórica nas nossas universidades177.
O Direito relaciona-se interdisciplinarmente com o conjunto dos problemas
universais da própria vida humana, diante de valores e conceitos comuns às mais variadas
disciplinas, dentre eles a Medicina, na busca de uma visão mais ampla da realidade e da
totalidade do conhecimento.
A Medicina Legal, pela sua característica interdisciplinar, é um rico manancial da
maior valia para o Direito Penal e não pode mais ficar afastada dos estudos jurídicos e nem
abandonada pelos juristas.
O crime é um fenômeno social, presente na realidade, cujo conhecimento depende
da análise de numerosos fatores estranhos à dogmática penal. A norma penal descreve, no
preceito primário, um comportamento concreto que surge dessa realidade e valorado como
ofensivo a bens e interesses que devem ser juridicamente tutelados.
Ao se afastar do Direito Penal científico todas as indagações alheias à dogmática,
ocorreu um progressivo distanciamento da Criminologia, cujo conteúdo é enriquecido
pelas ciências sociais, pela Medicina, pela filosofia, resultando daí um esvaziamento da
ciência penal, adstrita ao estudo das normas de direito positivo.
A consequência mais evidente dessa progressiva dissociação foi a fragmentação do
saber científico, com a minimização da importância da Criminologia nas Faculdades de
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Sobre o valor da Disciplina da Convivência Humana, que é o objeto central da ciência estudada na
Faculdade de Direito, as palavras do Prof. Goffredo: “Vejam o que realmente acontece numa Faculdade de
Direito. Durante os cinco anos do Curso, matérias muitas e diversas são explicadas e estudadas. Mas,
reparem, todas elas se prendem umas com as outras. Relacionam-se pelos seus primeiros princípios, pelos
seus fundamentos, pelos fins que almejam. Em verdade, podemos até dizer que, durante todo o Curso numa
Faculdade de Direito só cuidamos de uma única disciplina: a Disciplina da Convivência Humana. (...)
Logo, tal convivência requer disciplina; requer uma disciplina para o comportamento das pessoas. Essa
especial disciplina se há de pautar por valores culturais: pelos valores que a evolução da sociedade vai
homologando ao longo dos tempos. Pois bem, tal disciplina é, precisamente, o que constitui o objeto
cardial do Curso na Faculdade. (...) Quando o estudante termina seu Curso, recebe um diploma: o diploma
de Bacharel em Direito. Ele se torna bacharel da Disciplina da Convivência. E se promove a cientista da
convivência humana.” TELLES JUNIOR, Goffredo. Palavras do amigo aos estudantes de direito:
bosquejos extracurriculares, proferidos no escritório do professor em 2002. São Paulo: Juarez de Oliveira,
2003. p. 2-3.
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Direito, disciplina a ser estudada, constituindo força viva a continuar a informar o Direito
Penal.
A educação178 e a metodologia interdisciplinar postulam uma reformulação das
estruturas de ensino das disciplinas científicas e ensejam a oportunidade para a discussão
de um novo campo do conhecimento humano – o Direito Médico, com a participação dos
profissionais da Medicina e dos operadores do direito, na promoção e na difusão dos
estudos relativos ao Direito Médico e à legislação da saúde, ampliando o debate científico.
A denominação Direito Penal Médico179 ou Direito Penal da Medicina180, que ainda
não faz parte dos currículos das Faculdades de Direito, de uma maneira geral, são usadas
indistintamente, tendo uso frequente e de forma pacífica, na dogmática jurídica, a
178

“Toda sociedad que en proceso de su evolución alcanza un nivel considerable de desarollo, se encuentra
inevitablemente inclinada a considerar al derecho, la educación y la medicina como los pilares que
sustentan su razón de ser, sin que esto signifique menosprecio a otras actividades de la cultura, ya que la
educación las engloba a todas. Estas columnas constituyen, en el fondo, un núcleo de principios a través de
los cuales cada comunidad consolida, preserva y da continuidad a los rasgos que definen su identidade
física y su identidade espiritual. Consolidar y preservar presupone una elevada capacidad de respuesta de la
sociedad frente al cambio, porque con el cambio cambian las ideas, cambian los objetos, cambian los
procesos y cambia, también, el hombre. (...) ‘El ser humano, objeto y sujeto de la historia, debe ser actor y
autor del cambio social. Sólo desde este mirador se puede comprender la responsabilidad profesional que
un médico por imperícia, negligencia o imprudencia, incurre al diagnosticar, prescribir medicamentos, o
indicar tratamientos terapéuticos e intervenciones quirúrgicas que dañen a un paciente (...) Es decir la
possibilidad de que un médico lesione física o espiritualmente a un ser humano resulta ser, en rigor, un
hecho que se desprende de coordenadas que están más allá de su propria formación profesional, a saber: la
educación, como instrumento para crear actitudes y conductas propiciatorias de vida, como herramienta
para forjar, en cada área de la actividad social, una ética comprometida con el individuo y la comunidad; las
normas juridicas, como medio para instaurar una profunda conciencia social en todas las esferas del
quehacer humano y, naturalmente, las ciencias médicas, como un caminho para preservar al hombre y no
para destruirlo.” GARCÍA CORDERO, Fernando. Iatrogenia e derecho penal. Criminalia, México, ano 65,
n. 2, p. 69-72, mayo-ago, 1999.
179
“O denominado ‘Direito Penal Médico’ não se emancipou ainda, nem sequer rompeu o cordão umbilical
com o direito penal clássico, o que implica que o traçado dogmático e o enquadramento sistemático das
suas figuras e institutos não prescinda do precioso contributo da doutrina geral do crime ou da teoria da
infração penal e, de um modo geral, dos subsídios de toda a ciência global do direito penal, de onde recebe
a seiva vivificante.” Em nota de rodapé: “Porém, as expressões Medizin Recht (Direito da Medicina), que é
até título de uma conhecida revista científica-jurídica alemã (Med R), Strafrecht des Arztes (título da
conhecida obra de Paul Bockelmann) e mesmo Arztstrafrecht (relativamente à obra de Klaus Ulsenheimer
Arztstrafrecht in der Praxis, publicada em 1988 em Heidelberg, pela editora C.F. Müler Verlag), têm
reunido algum consenso na Alemanha, e consequentemente, entre nós, tem sido usada, de forma pacífica, a
correspondente expressão Direito Penal Médico, é dizer, aquele conjunto de normas, de conceitos e de
proposições jurídico-penais que têm por objeto a atividade médica (e dos profissionais de saúde autorizados
legalmente) que realiza os ilícitos-típicos previstos na lei penal, isto é, que lesa ou põe em perigo de lesão
os específicos bens jurídicos tutelados penalmente pela ordem jurídica. Não se vislumbra, desta sorte,
qualquer heresia ou inconveniente na continuação do seu uso, antes pelo contrário!”. RODRIGUES, Álvaro
da Cunha Gomes. Responsabilidade médica em direito penal: estudo dos pressupostos sistemáticos.
Coimbra: Almedina, 2007. p. 11.
180
“o direito penal relevante para a medicina continua a ter lugar de peso na matéria. Isto no entanto não com
autonomia setorial, mas sim como parte integrante de um direito da medicina abrangente. Nesta medida, o
direito penal continuará, agora como antes, a prestar contributo ao direito da medicina; já não porem como
direito penal da medicina autônomo, mas sim – conforme é sugerido pelos parêntesis no título ‘Direito
(penal) da medicina’ – como parte de um todo mais abrangente.” ESER, Albin. op. cit., p. 11-12.

56

expressão Direito Penal Médico. Conclui-se que é necessária a reaproximação da
Criminologia, da Medicina Legal e do Direito Penal, separados desde que se considerou
inconveniente para a dogmática genuína a presença de elementos meta-jurídicos.
Nessa interdisciplinaridade, a distinção entre ciências naturais e ciências culturais já
não interfere nessa relação.
O campo emergente do Direito Penal Médico procura contribuir na medida em que
propõe um método interdisciplinar que caminhará para ser, futuramente, com o surgimento
de novas práticas médicas, transdisciplinar, jurídico-médico, como novo paradigma, que
assegure o diálogo produtivo entre as áreas da Medicina e do Direito, face às inesperadas e
novas situações criadas pela investigação científica, inovação tecnológica, conflitos de
interesses e valores que se colocam cada vez mais.
Nessa perspectiva integradora e indissociável pelo tripé formado pelo ensinopesquisa-extensão, que os contributos da Ética e Bioética se conjugam numa abordagem
qualitativa mais aprofundada e diferenciada, susceptível de captar a imensa variedade de
casos, não raro resistentes à tipificação em normas gerais e abstratas, como por exemplo, o
direito à integridade corporal.

1.4. Deontologia Médica, Código de Ética Médica e Ato Médico
O termo deontologia181 foi proposto por Jeremy Bentham, um dos grandes
mentores da Ética utilitarista, filósofo e economista inglês, na obra Deontology or, The
science of morality, publicada postumamente no ano de 1834, “para designar o complexo
de direitos e deveres que devem nortear, com justiça e conveniência, a ação humana em
todos os domínios de suas manifestações.”182
Nesta obra, Bentham explicou a formação da palavra deontologia, composta de
duas palavras gregas: deon, que significa o que é conveniente, obrigatório, que deve ser
feito e logia, que significa o conhecimento metódico, sistemático, fundado em argumentos
e provas. Assim, fundada no princípio da utilidade, segundo Bentham, deontologia183 é o
conhecimento daquilo que é justo e conveniente.

181

Confirma-se que o termo foi criado por Jeremias Bentham em: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de
filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo: Mestre Jou, 1970. p. 224.
182
REALE, Miguel. Questões de direito. São Paulo: Sugestões Literárias, 1981. p. 210.
183
Id. Ibid., p. 211-212: “quando o legislador pátrio empregou o termo Deontologia Médica não o fez no
sentido estrito da Moral utilitarista, mas para indicar, de maneira geral, todo o domínio da Ética
disciplinadora dos atos humanos em função dos valores tanto da pessoa, enquanto expressão da individualidade
moralmente livre e como tal intangível, quanto da comunidade, o que implica um sistema de direitos e deveres,
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Como terminologia, o substantivo deontologia pode vir acompanhado por um
qualitativo, indicando, por exemplo, de qual profissão se trata: deontologia médica, jurídica
etc., porque a deontologia procura estabelecer um tratado dos deveres a serem cumpridos pelo
homem no seu relacionamento profissional e social; ou seja, é uma ciência que tem pontos
coincidentes com a moral184 e a ética185, sem, entretanto, com elas se confundir186.

uma correlação harmônica entre o que é lícito e o que é devido. (...) A palavra Deontologia é empregada, hoje em
dia, em sentido ético quanto em sentido lógico. Neste segundo caso, desenvolve-se a chamada Lógica Deôntica,
que é puramente formal, importando a consideração dos valores da verdade (verdadeiro ou falso) como valores
de execução (executado ou omitido). Com isto, para empregarmos a terminologia dos epistemólogos
contemporâneos, ao cálculo sentencial corresponde um cálculo deôntico. Nessa colocação do problema,
contrapõe-se uma Ética deontológica, ou do puro dever ser – o qual, desse modo, não pressupõe qualquer valor,
e, mais particularmente, a ideia de bom e de justo – a uma Ética axiológica, isto é, aquela em que o conceito de
dever implica a prévia aceitação de um valor, de algo válido como bom, justo, conveniente (...) Essa
contraposição entre Ética Deontológica e Ética Axiológica é puramente abstrata, pois, na realidade, a
Deontologia ou teoria dos deveres representa antes uma parte da Ética, tendo adquirido, atualmente, uma
conotação vinculada à situação ou condição social dos destinatários dos preceitos. Uma nota de socialidade
caracteriza, em suma, qualquer colocação do problema deontológico, em nossos dias.”
184
A palavra moral, do latim mos, moris, do ponto de vista etimológico, provém da palavra costume, e traduz
as diretrizes de conduta a serem seguidas. O termo moral indica um conjunto de regras de conduta
estabelecidas e aceitas na sociedade, durante determinados períodos de tempo. Historicamente, desde a
mais remota antiguidade, as relações entre a moral e o Direito são focalizadas sob diversos aspectos. Na
Grécia Antiga, havia a intuição de que o Direito não se confundia com a moral, mas não se percebe
qualquer propósito de distinção. Apesar dos antigos jurisconsultos romanos vislumbrarem a possibilidade
desta distinção, não a realizaram. Essa questão adquiriu um sentido pragmático, após os conflitos entre a
Igreja Católica e os protestantes no mundo europeu, na época moderna, decorrentes da Reforma luterana ou
calvinista. Para delimitar a ingerência do poder estatal na vida particular dos indivíduos, surgiu a
necessidade da diferenciação prática entre o Direito e a moral. O pensamento iluminista, dos séculos XVII
e XVIII, foi responsável pela percepção de que o Direito não reproduz, nem tem a missão de reproduzir, os
ditames da moral, sendo apenas o resultado de convenções legais não predeterminadas ontológica ou
axiologicamente. No mundo moderno, se renovou o demorado e progressivo exame dessa distinção entre os
pensadores, aprofundando-se a questão no mundo contemporâneo, no final do século XIX. Assim, moral
significa um valor relativo ou absoluto da conduta humana dentro de um espaço de tempo. O seu campo de
aplicação é maior que o campo do Direito. A semelhança que o Direito tem com a moral, é que ambas são
formas de controle social. Vide, para melhor compreensão sobre a conduta moral e jurídica: REALE,
Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. 5. tir. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 394-406.
185
A palavra ética é originada de ethos, indicando o modo de ser, o caráter. Os romanos traduziram o ethos
grego, para o latim mos, que se traduz como costume, de onde provem a palavra moral. Portanto, tanto ética
– ethos (caráter), como moral – mos (costume), indicam pela própria etimologia, uma realidade humana,
construída histórica e socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde
nascem e vivem, durante certo espaço de tempo. A ética é parte da filosofia, abrangendo princípios e
valores que orientam os indivíduos e sociedades. Sob o aspecto sociológico, a sociedade tende a naturalizar
a moral, de maneira a assegurar sua perpetuação, de modo que os costumes são absorvidos como fatos
naturais por si mesmos, não sendo questionados e muitas vezes, sacramentados por religiões. Nesse
aspecto, a ética e a moral referem-se a um conjunto de valores e obrigações para a conduta dos membros de
uma sociedade. Assim, um indivíduo é ético, quando se orienta por princípios e convicções, ou seja, ao
afirmar-se que tem caráter e boa índole. Por outro lado, a moral é parte da vida concreta e refere-se a
prática real dos indivíduos que se expressam por costumes, hábitos e valores aceitos na sociedade. Desta
forma, um indivíduo é moral quando age em conformidade com os costumes e valores estabelecidos na
sociedade, que podem ser, eventualmente, questionados pela ética. No entanto, a simples existência da
moral não significa a presença explícita da ética. Nesses termos, um indivíduo pode ser moral (ao seguir os
costumes estabelecidos) e não ser, necessariamente, ético (ao desobedecer princípios ou valores). Vide:
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 308-310.
186
Apesar de a ética e a moral versarem sobre ideias intimamente relacionadas, a ética não se confunde com a
moral. Enquanto a moral, que é normativa, é definida como o conjunto de normas, princípios, preceitos,
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A deontologia profissional reflete um conjunto de deveres inerentes ao exercício
das profissões de saúde. Profissões organizadas e regulamentadas possuem um código que
as orienta no percurso das suas práticas profissionais. A deontologia garante um bom
exercício profissional e, sendo assim, a deontologia e a Bioética permanecem juntas, pois
não se podem dissociar tendo em conta o mais elevado potencial profissional.
Assim, a Medicina sujeita-se a um atuar deontológico, consubstanciado no conjunto
de regras de conduta dos médicos, necessárias ao pleno desenvolvimento ético-moral187jurídico188 de sua atividade profissional, de modo a zelar pelo seu bom nome e reputação,
como também da Medicina, como instituição a que serve.

costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social; a ética é definida como
a teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral, que busca explicar, compreender, justificar
e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. Enquanto a ética tem por fim determinar os valores
fundantes do comportamento humano, a moral expressa objetivamente esses valores como regras ou
mandamento. Sob esse ponto de vista, a moral representaria, concretamente, a realização da ética. O
Direito, como experiência humana, situa-se no plano da ética, referindo-se ao bem a ser realizado, ao valor
da ação ou do valor da conduta humana subordinada a normas de caráter obrigatório. O que distingue a
moral do Direito é a coercibilidade, ou seja, a possibilidade lógica da interferência da força no
cumprimento de uma regra de direito. Portanto, o ser humano, no exercício de seus direitos e nas
manifestações de sua personalidade, tem assegurado o direito de ver respeitadas sua dignidade pessoal e
moral, valores e qualidades que, emanados e recebidos de outros seres humanos, foram assegurados nas
legislações penais.
187
“Velho mas sempre novo tema, pois nenhuma questão moral – proposta em qualquer campo – encontrou
até hoje solução definitiva. (...) Em todas essas diferentes esferas da atividade humana, trata-se sempre do
mesmo problema: a distinção entre aquilo que é moralmente lícito e aquilo que é moralmente ilícito. (...)
Tomemos, por exemplo, o campo da ética médica e mais em geral da bioética, no qual há anos ferve um
debate particularmente vigoroso entre os filósofos morais: a discussão é animadíssima quanto à licitude ou
ilicitude de certos atos, mas ninguém cogita de negar o problema mesmo, isto é, que no exercício da
atividade médica surgem problemas que todos os que com eles lidam estão acostumados a considerar
morais, e ao assim considerá-los entendem-se perfeitamente entre si, ainda que não se entendam quanto a
quais são os princípios ou as regras a serem observados ou aplicados.” BOBBIO, Norberto. Elogio da
serenidade e outros escritos morais. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 2. ed. São Paulo: Ed. Unesp,
2011. p. 49-51.
188
“Vale por dizer: aqueles núcleos problemáticos da nossa vida comunitária mais comum suscitam ou
exigem respostas. Respostas éticas. Respostas jurídicas. Respostas jurídico-penais. Mesmo que seja só para
se afirmar que certos e determinados comportamentos, ligados àqueles problemas, não merecem uma
censura jurídico-penal. Aquelas questões são interpelantes. Do nosso tempo e para com o nosso tempo.
Delas, por isso mesmo, não nos é possível nem legítimo escapar ou querer escapar. O que mostra, já neste
plano, a assunção de uma determinada atitude espiritual que assumimos: porque pensamos que o direito
penal é uma dimensão irredutível e, nesse sentido, constituinte do nosso modo de ser individual e coletivo,
não temos a menor dúvida em nos empenharmos, enquanto seres inteiros, na argumentação e defesa
daquilo que racionalmente consideramos ser o justo porque neste está também uma certa forma de perceber
o direito penal enquanto manifestação civilizacional que não deve retroceder. (...) O que mostra, agora à luz
de outro patamar, que o direito penal é também uma ética aplicada. Uma ‘ética’ específica que se desdobra
em heteronomias mas que nem por isso deixa de se mostrar como um catálogo mínimo de comportamentos
eticamente relevantes. E como tais susceptíveis de valoração. De valoração jurídico-penal.” FARIA
COSTA, José de. Bioética e direito penal (reflexões possíveis em tempos de incerteza). Boletim da
Faculdade de Direito Universidade de Coimbra, Ars Ivdicandi. Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor
Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra, v. 1, p. 110-111, 2009.
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A relevância da educação em ética médica na formação do profissional189 de
Medicina tem sido cada vez mais reconhecida em todo o mundo. No Brasil, a Resolução
08/1969 do Conselho Federal de Educação tornou obrigatório o ensino da deontologia nas
escolas médicas.
A importância da educação em ética médica nos cursos de graduação exige o seu
ensino, em todos os períodos, por docentes com vivência profissional e conhecimentos na
área de ciências humanas, de forma integrada com outras instâncias responsáveis por
aspectos éticos nas instituições, com o objetivo de formar profissionais eticamente
competentes para o melhor exercício da ciência e arte da Medicina.
Desta forma, não existe, na Medicina, nada mais clássico e moderno, ao mesmo
tempo, que a ética médica e os temas discutidos pela bioética. A Medicina como
instituição, consagrada por princípios, fundamentos e sistemas, está determinada para um
fim, imposta pela Ética. É nesse amplo contexto que situamos o Código de Ética Médica.
O Conselho Federal de Medicina (CFM), no uso das atribuições conferidas pela Lei
n.º 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto n.º 44.045, de 19 de
julho de 1958, modificado pelo Decreto n.º 6.821, de 14 de abril de 2009 e pela Lei n.º
11.000, de 15 de dezembro de 2004, e, consubstanciado nas Leis n.º 6.828, de 29 de
outubro de 1980 e Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e Resolução CFM nº 1.931, de
17 de setembro de 2009, em vigor a partir de 13 de abril de 2010, alterada pela Resolução
nº. 1.997, de 10 de agosto de 2012, aprovou o Código de Ética Médica em vigor.
O Código de Ética Médica, à vista de sua qualificação de norma jurídica de caráter
especial, submetida a regime jurídico semelhante ao das normas e atos normativos federais,
contempla propostas formuladas ao longo de anos, pelos Conselhos Regionais de
Medicina, pelas entidades médicas e por instituições científicas e universitárias, buscando
não ser apenas uma ordenação de regras corporativas, mas guardar plena sintonia com os
preceitos constitucionais vigentes; conciliando seus fundamentos com “a dignidade
pessoal do médico e as exigências do bem comum”190.

189

“Várias são as faltas que vêm sendo imputadas aos profissionais de saúde, em especial aos médicos, tais
como: prescrições inadequadas; negligência pré e pós-operatórias; diagnósticos errados; emprego de
métodos não sancionados cientificamente; omissão no tratamento; emprego de equipamentos defeituosos
durante a anestesia; omissão no aconselhamento ao paciente; erros em transfusões de sangue; experiências
clínicas com inobservância das normas correspondentes, absenteísmo etc.” DIAS, DIAS, Hélio Pereira. op.
cit., p. 40.
190
REALE, Miguel. Questões de direito, cit., p. 217.
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A ética médica é percebida pelo ato médico191, ponto inquestionável da ciência e do
pensamento médicos, tutelados pelo Direito no exercício de uma faculdade jurídica. Nesse
sentido:
Há, portanto, em cada comportamento humano, a presença, embora
indireta, do fenômeno jurídico: o Direito está pelo menos pressuposto em
cada ação do homem que se relacione com outro homem. O médico, que
receita para um doente, pratica um ato de ciência, mas exerce também um
ato jurídico. Talvez não o perceba, nem tenha consciência disso, nem
ordinariamente é necessário que haja percepção do Direito que está sendo
praticado. Na realidade, porém, o médico que redige uma receita está no
exercício de uma profissão garantida pelas leis do país e em virtude de
um diploma que lhe faculta a possibilidade de examinar o próximo e de
ditar-lhe o caminho para restabelecer a saúde; um outro homem qualquer,
que pretenda fazer o mesmo, sem iguais qualidades, estará exercendo
ilicitamente a Medicina. Não haverá para ele o manto protetor do Direito;
ao contrário, seu ato provocará a repressão jurídica para a tutela de um
bem, que é a saúde pública. O Direito é, sob certo prisma, um manto
protetor de organização e de direção dos comportamentos sociais.192

É bom e saudável o debate sobre o que vem a ser ato médico193, diante do notável
crescimento das disciplinas e práticas ligadas ao campo da saúde.
191

“O acto médico é um acto de cura, é um acto de cuidado que tem uma dimensão onto-antropológica.
Pertence ao mais fundo do modo-de-ser humano. De uma maneira ainda mais impressiva: nós só existimos
porque o ‘outro’ existe. Sem o ‘outro’ não somos. Mas porque somos, também cuidamos, também curamos.
Por isso, este acto de cura, este acto de cuidado para com o ‘outro’, este acto de ‘pré-ocupação’, em que o
‘outro’ nos ocupa, nos preenche, nos dá sentido, este acto de cuidado é o alfa e o omega de qualquer
comunidade de homens e mulheres historicamente situados. E este acto de cuidado, essencial ao nosso
modo de ser individual e coletivo, tão essencial que se não pode conceber uma sociedade humana sem a sua
presença, este acto de cuidado afirma-se em duas vertentes indissociáveis: em acto médico e em acto
jurídico. Daí que – diga-se a talho de foice e de modo incidental mas não menos veemente – mesmo
matricialmente, medicina e juridicidade, medicina e direito se afirmem como realidades e disciplinas
incindíveis.” FARIA COSTA, José de. Um olhar, eticamente comprometido, em redor da ética médica.
Revista de Legislação e de Jurisprudência, Coimbra, ano 140, n. 3965, p. 72, nov./dez. 2010.
192
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, cit., p. 5.
193
Sobre o ato médico através da história: “O ato médico deve ser definido como todo procedimento da
competência e responsabilidade exclusivas do médico no exercício de sua profissão, em benefício do ser
humano individualmente ou da sociedade como um todo, visando à preservação da saúde, à prevenção das
doenças, à identificação dos estados mórbidos, ao tratamento e à reabilitação do enfermo. A função
principal do médico, em toda a história da humanidade, tem sido a de cuidar e tratar dos enfermos, quando
melhor se caracteriza o ato médico. Nesta função, o ato médico consiste basicamente na formulação do
diagnóstico e na instituição do tratamento mais indicado para o paciente. A formulação do diagnóstico deve
fundamentar-se na história clínica passada e presente do paciente, ou seja, na anamnese, no exame físico do
paciente, na evolução do quadro clínico e na interpretação crítica dos exames complementares porventura
necessários, sejam estes exames de laboratório, registros gráficos ou métodos de imagem. Firmado o
diagnóstico sindrômico e, se possível, etiológico, o ato médico seguinte, o de maior responsabilidade,
consiste na tomada de decisão quanto à melhor conduta terapêutica a ser seguida, que poderá ser de ordem
clínica, cirúrgica, ou mesmo psiquiátrica. Em muitas ocasiões, o paciente poderá necessitar do concurso de
um especialista, ou ser hospitalizado, ou submetido a uma intervenção cirúrgica ou a procedimentos
invasivos que encerram algum risco calculado. Nos casos de tratamento clínico a prescrição é da
competência e responsabilidade exclusivas do médico, muito embora a sua execução possa ser efetuada por
outro profissional da área de saúde. Em qualquer caso, o paciente deve receber a orientação e os
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Invariavelmente, qualquer pessoa que se manifeste sobre o ato médico, termina
afirmando que é o ato realizado pelo médico e, nestes termos, nada define; tendo em vista
que o médico realiza inúmeros atos que entram em conflito com as ações de outros
profissionais da área da saúde.
A contemporaneidade reinvidica, para si, de modo insofismável, o primado de uma
ética de responsabilidade, encontrando as suas raízes no ato médico, ato de cuidar que
assumiu diferentes formas ao longo do tempo194, conforme o tempo histórico vivido.
O atual modelo de exercício da medicina centra-se na subjetividade da pessoa
humana, em que impera uma ética de resultado; o modelo da autodeterminação do doente.
No Brasil, o exercício da Medicina é regido pelas disposições contidas na Lei nº.
12.842, de 10 de julho de 2013, conhecida como Lei do Ato Médico, em que em seu artigo
4º, elenca as atividades privativas dos formados em Medicina, dentre as quais: a indicação
e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e pósoperatórios; a indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam
diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as

esclarecimentos necessários sobre a sua doença, respeitando-se a sua autonomia em decidir se aceita ou não
as medidas propostas, tanto na fase de elaboração do diagnóstico, quanto do tratamento. Finalmente, o ato
médico mais enaltecedor é o do profissional que reconhece as suas próprias limitações ou dos
equipamentos de que dispõe para a condução do caso e encaminha o paciente a um serviço mais bem
aparelhado em recursos humanos e técnicos, que possam proporcionar-lhe o que de melhor a medicina
possa oferecer-lhe. O ato médico, tal como foi conceituado, não deve confundir-se com os procedimentos
de outros profissionais que atuam na área de saúde, sejam de nível médio ou superior. O médico se
distingue dos demais profissionais da área de saúde por sua formação acadêmica de maior amplitude e
abrangência, que o capacita a ter uma visão global do organismo humano em sua totalidade, desde a sua
estrutura anatômica ao funcionamento dos diferentes órgãos; a conhecer a natureza dos agentes patogênicos; a
ter a percepção de sinais e sintomas que possam indicar alterações da saúde e conduzir ao diagnóstico de uma
doença ou de uma lesão inaparente. Impossível alcançar esta visão sem a aquisição de conhecimentos
fundamentais de anatomia normal e patológica, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, semiologia, clínica
médica e cirúrgica, doenças infecciosas e parasitárias, ginecologia e obstetrícia, pediatria, epidemiologia,
medicina preventiva e social, medicina legal e psiquiatria.” REZENDE, Joffre Marcondes de. À sombra do
plátano: crônicas de história da medicina. São Paulo: Ed. Fap-Unifesp, 2009. p. 111-113.
194
“O modo de aceder, pelos membros da comunidade, à qualidade do médico, é evidente que é hoje,
totalmente diferente daquele que se exigia na antiguidade clássica, na Idade Média ou até nos primeiros
alvores da chamada modernidade. Não podemos, por consequência, confundir as diferentes formas de
legitimidade do exercício da medicina com aquilo que se mostra como seu fundamento matricial e que
esteve sempre presente desde que os homens e as mulheres se constituíram em sociedade. Daí que se pode
afirmar, sem rebuço, ubi societas, ibi cura. (...) “Todavia, o modelo hipocrático de legitimidade do
exercício da medicina foi um modo de perceber a prática da medicina absolutamente extraordinário que
viveu milênios e que deixou marcas e rastos indeléveis no campo do exercício da medicina, mas os tempos
mudaram, as exigências, bem o mal, centraram-se na subjectividade da pessoa humana. E quando se
deslocam os eixos de percepção da realidade, tudo inevitavelmente se altera. A força desencadeadora do ato
médico funda-se e encontra o seu eixo, hoje, na narrativa da personalidade. Só a pessoa na inteireza da sua
autonomia pode e deve decidir de si e daquilo que quer ser, enquanto corpo e enquanto espírito.” FARIA
COSTA, José de. Um olhar, eticamente comprometido, em redor da ética médica, cit., p. 72-73.
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biópsias e as endoscopias; a execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e
anestesia geral.
Importante destaque a ser analisado no Código de Ética Médica em vigor, se refere
à responsabilidade subjetiva do médico195, diante do aumento de processos penais em que
se busca a responsabilização penal deste profissional da saúde.
Observamos nas normas de deontologia médica, destinada aos procedimentos éticos
em relação a médicos, hospitais e clínicas, pela Resolução do Conselho Federal de
Medicina nº. 1.931, de 17 de setembro de 2009, o Código de Ética Médica em vigor
estabelece no Capítulo I (Princípios Fundamentais), artigo 1º (A Medicina é uma profissão
a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de
nenhuma natureza), inciso XIX: O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e
nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de
confiança e executados com diligência, competência e prudência.
É sabido que a responsabilidade solidária não se presume; deve decorrer de texto
expresso de lei. Dessa forma, sob a ótica do Código de Ética Médica, cada médico
responderá por suas ações ou omissões que caracterizem atos ilícitos, haja vista que a sua
responsabilidade é pessoal e subjetiva.
No mesmo sentido, são as disposições constantes nos artigos 1º e 5º do Capítulo III,
do referido Código, que trata da responsabilidade profissional. Essas regras estabelecem
que é vedado ao médico, respectivamente:
"Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como
imperícia, imprudência ou negligência. Parágrafo único. A responsabilidade médica é
sempre pessoal e não pode ser presumida." e "Art. 5º Assumir responsabilidade por ato
médico que não praticou ou do qual não participou."
Não há dúvida de que a responsabilidade penal do médico é pessoal, subjetiva,
devendo ser comprovada a culpa em cada caso. Assim, os atos praticados pelos médicos
que violem o Código de Ética Médica ou qualquer norma que discipline o exercício da

195

Vide, em francês, sobre o tema do ato médico e a responsabilidade penal do médico na Alemanha: JUNG,
Heike. Introduction au droit médical allemand. Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé,
Paris, v. 1, p. 39-47, janv./mars. 1996. Em Portugal: RAPOSO, Vera Lúcia. Do ato médico ao problema
jurídico: breves notas sobre o acolhimento da responsabilidade médica civil e criminal na jurisprudência
nacional. Coimbra: Almedina, 2013.
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Medicina, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser apurada a conduta do médico que
tenha causado eventual dano.
Diante dessa análise, em que o médico se responsabilizará em caráter pessoal e
nunca presumido, torna-se difícil, no Direito pátrio, a aplicação da teoria da imputação
objetiva196, da forma que é aplicada na Alemanha e na Espanha, com tipos penais culposos
abertos e inumeráveis situações que nos expõem a riscos de maneira constante.

1.5. Leges artis
Parece dever-se a Aristóteles, pelas obras Metafísica, Física e Poética, a influência
na difusão da ideia de leges artis. Nestas obras, temos a noção de que a Medicina, por meio
de uma atividade aprendida - uma técnica (ars, em latim), é capaz de produzir
transformações na natureza das coisas, ou seja, na saúde. O termo ars, no pensamento
greco-latino, no que diz respeito à Medicina, referia-se aos conhecimentos especializados e
ao seu exercício prático; já o termo lex tinha, como uma de suas acepções, as regras ou
princípios de qualquer arte ou ofício. Lex artis, em princípio, pode ser aplicado a qualquer
atuação profissional, inclusive no exercício da Medicina.197
O conceito genérico de leges artis198, atualmente, expressa o correto desempenho
da atividade médica, compreendendo as regras próprias da profissão; em oposição ao
conceito de leges artis ad hoc, em que temos um critério valorativo de correção do ato
médico concreto, levando-se em conta a particularidade e complexidade de cada ato
médico, em observância ao comportamento profissional nas circunstâncias específicas da

196

A teoria da imputação objetiva significa a atribuição de uma conduta ou de um resultado normativo àquele
cujo comportamento denota risco legalmente vedado. Como acentua Chaves Camargo: “A discussão sobre
a imputação objetiva, que tomou conta da ciência penal alemã, ainda não está concluída, no sentido de
estabelecer-se uma linha de pensamento uniforme e coerente, nos vários aspectos que apresenta.”
CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. 1. ed. 2 tir. São Paulo:
Cultural Paulista, 2002. p. 17. Cf. LACAVA FILHO, Nelson. Responsabilidade penal do médico na
perspectiva da sociedade do risco. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
197
“Que la exprésion lex artis haya pasado a tener un significado de estándar de actuácion en el ámbito
profesional y, más e concreto, asociado con el ejercicio de la medicina es, no obstante, una acepción
relativamente reciente.” GIMÉNEZ-CANDELA, Teresa. Lex artis y responsabilidad médico-sanitária:
uma perpectiva actualizada. Disponível em: <biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1943/22.pdf>. Acesso em:
04 dez. 2013.
198
Segundo Chaia: “la lex artis médica puede ser definida como la suma de reglas de carácter técnico,
máximas de experiencia y conocimientos emitidos que han sido aceptados y aprobados por la comunidad
científica, por lo que resultan aplicables al conjunto de la actividad médico-sanitaria con la finalidad de
hacerla más segura.” CHAIA, Rubén A. op. cit., p. 89.
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intervenção profissional do médico, a ser analisada concretamente, frente às diversas
situações de determinada situação clínica.199
A Medicina é uma atividade cujo exercício obedece as leges artis (as regras,
regulamentos200 ou leis da arte médica). A violação das leges artis constitui, apenas, um
indício da violação do dever objetivo de cuidado.201 Na prática do ato médico, pode ocorrer
de o médico não atuar de acordo com as leges artis e não ter violado o dever objetivo de
cuidado na situação concreta; bem como pode acontecer uma violação objetiva de cuidado
do médico, ainda que tenha cumprido as leges artis.202
Assim, o que deverá ser levado em conta será aferir se o médico, segundo os seus
conhecimentos e as suas capacidades pessoais e tendo em conta a sua liberdade na escolha
dos meios de diagnóstico e tratamento,203 encontrava-se em condições de cumprir o dever
de cuidado que integra o tipo penal culposo.

199

Martinez/Calcerrada Y Gomez definem a lex artis ad hoc como “o critério valorativo da correção de um
concreto ato médico executado por um profissional da medicina (ciência ou arte médica) – que tem em
conta as principais características do seu autor, da profissão, da complexidade e transcendência do próprio
ato, do estado ou da intervenção do doente, dos seus familiares e da própria organização sanitária destinado
a qualificar o referido ato conforme ou não com a técnica normal requerida.” MARTÍNEZCALCERRADA Y GÓMEZ, Luis. La responsabilidad civil médico-sanitaria. Madrid: Tecnos, 1992. p.
10. Para Álvaro Rodrigues: “As leges artis ‘ad hoc’ constituem, em suma, um complexo de regras e
princípios profissionais, acatados genericamente pela ciência médica, num determinado momento histórico,
para casos semelhantes, ajustáveis, todavia, às concretas situações individuais. Em caso de não se ter em
conta uma determinada situação individual, a designação apropriada será a de leges artis medicinae. Tratase, enfim, das regras do know-how sobre o tratamento médico que devem estar ao alcance de qualquer
clínico no âmbito da sua atividade profissional. Regras de índole não exclusivamente técnico-científica,
mas também deontológicas ou de ética profissional, pois não se vislumbra qualquer razão, antes pelo
contrário, para a exclusão destas da arte médica.” RODRIGUES, Álvaro da Cunha Gomes.
Responsabilidade médica em direito penal: estudo dos pressupostos sistemáticos, cit., p. 54.
200
Roxin denomina as regulamentações, contidas na lex artis, de “normas de tráfico”: ROXIN, Claus.
Derecho penal: parte general. Madrid: Civitas, 1997. t. 1, p. 1003.
201
Nesse sentido: ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Derecho penal:
parte general. Buenos Aires: Ediar, 2000. p. 556. Para Welzel, a circunstância em que uma ação contraria
um princípio de experiência ou regra da arte, e certamente um sinal, mas não uma prova da lesão do
cuidado: WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. Santiago de Chile: Jurídica de Chile, 1987. p. 190.
202
Justamente por isso, Romeo Casabona afirma que: “cuando mayor es la gravedad del enfermo, mayores serán
los riesgos que pueda asumir el médico en su actuación”: ROMEO CASABONA, Carlos María. El médico y el
derecho penal I: la actividad curativa (Licitud y responsabilidad penal). Barcelona: Ed. Bosch, 1981. p. 238.
203
“La positivación de las reglas de conducta – lex artis, baremos – es una tendencia marcada por la era
tecnológica, intentando contener las situaciones de peligro más relevantes ante la insuficiencia de la
experiencia común, mas en nuestro tema resulta necessario para estandarizar procedimientos y adecuarlos,
para evitar tratamientos que puedan resultar antojadizos, erróneos, arbitrarios, o intervenciones quirúrgicas
practicadas sin necessidad ante un método alternativo menos riesgoso y más eficaz. Dada la rapidez con
que se producen los avances en la materia, resulta imposible mantener actualizada cualquier norma que
intente regular exaustivamente cada tratamiento médico-terapéutico. Por otra parte, nunca se lograría
condensar toda la información necesaria para determinar en cada caso si existió o no un buen obrar médico.
Por ese motivo, teniendo en cuenta que los estándares objetivos de cuidadose encuentran en continuo
desarrollo y atento a que muchas veces influyen circunstancias exógenas en la determinación de lo correcto
en cada caso concreto, debe recurrirse a la lex artis y a los protocolos médicos como parámetros y/o
baremos objetivos y demostrativos del buen obrar.” CHAIA, Rubén A. op. cit., p. 88.
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Para que a intervenção médica seja legítima, deve o profissional da Medicina não
apenas perseguir a finalidade de curar, mas também se ajustar às regras da lex artis,
estabelecendo como devem ser executados certos atos médicos.204
Assim, a lex artis é necessária para a análise do comportamento médico, em sua
evolução e exercício profissional, diante da complexidade do ato médico, no contexto do
diagnóstico e tratamento, formulação de terapias, desenvolvimento e reabilitação; nas
circunstâncias específicas da enfermidade do paciente, diante da evolução da ciência e
disponibilidade de recursos materiais fornecidos ao médico.
As leges artis emergem de um conjunto de regras fixadas pelos profissionais da
Medicina, no atuar deontológico, inseridas no Código de Ética Médica, em declarações de
princípios emanadas de Organizações Internacionais e Nacionais de Médicos, resultantes de
protocolos de atuação e de reuniões de consenso e dos pareceres das Comissões de Ética.
E, não podemos esquecer que, as leges artis apresentam um conceito dinâmico
sempre em atualização com o progresso científico e, muitas vezes, de regras não reduzidas
a escrito, derivadas da experiência comum, adotadas pela comunidade científica, por meio
de um determinado consenso em um momento histórico.205
Assim, não é uma questão fácil e simples a averiguação da violação do dever
objetivo de cuidado206; sobretudo quando o temos de aferir por uma figura padrão e, por
essa razão, deve ser cuidadosamente fundado e objetivado207.
204

Sobre a definição de intervenção médica legítima como: “la serie de reglas que determinan el modo
correcto de conducta profesional del médico frente a la corporeidad de su paciente, dentro del contexto de
una determinada situación clínica, y de acuerdo con los últimos avances de la ciencia médica.” MOLINA
ARRUBLA, Carlos Mario. Responsabilidad penal en el ejercicio de la actividad médica: parte general.
Medellín (Antioquia, Colombia): Biblioteca Jurídica Dike, 1994. p. 187.
205
Vide: HAVA GARCIA, Esther. Responsabilidad penal por mala praxis médica. La determinación del
cuidado exigible al personal sanitário. Revista de Derecho Penal, Delitos culposos, Santa-Fe, p. 87-93,
2002. Vide, também: TERRAGNI, Marco Antonio. El delito culposo en la práxis médica. Santa Fe:
Rubinzal-Culzoni, 1998.
206
“Debe tenerse presente, además, que cuando el médico há actuado conforme a las reglas de la lex artis (ad
hoc) establecidas para su especialidad, aunque contradigan las reglas genéricas, estará cumpliendo con un
deber específico de su técnica y no podrá ser objeto de sanción. De igual modo, nada podrá reprochársele si
aplica fundadamente y em forma correcta un procedimiento justificado en una escuela o postura
minoritaria, siempre que su proceder sea actual y verificable dentro de la ciencia, como también que
justifique el por qué entendió, enm la espécie, más adecuado ese tratamiento para lograr la finalidad
curativa buscada, ya que lo contrario implicaría violentar su libertad de conciencia al obligarlo a elegir un
método científico que no acepta. Por su parte, cerrando el catálogo de pautas objetivas de tratamiento
médico, encontramos los protocolos de procedimientos de diagnóstico y terapéutica, en los cuales,
progressivamente, se han ido documentando directrices y recomendaciones que un grupo de expertos o
especialistas establecen para orientar la labor diaria de los profesionales, para darle mejor calidad y eficacia
a la praxis médica y, en general, a toda la actuación sanitaria.” CHAIA, Rubén A. op. cit., p.90.
207
“en el terreno del delito culposo, la esencia está en el requerimiento jurídico de obrar con cuidado. Esto es,
con la atención indispensable para no incurrir en error y generar, si así fuere peligro” TERRAGNI, Marco
Antonio. Autor, partícipe y víctima en el delito culposo. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2008. p. 79.
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Portanto, assim como outras atividades desenvolvidas no seio social, o exercício da
Medicina está sujeito às normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina, com o
objetivo de regular a conduta profissional dos médicos, especialmente em seu
relacionamento com os pacientes, obrigando-os a certos deveres, sob pena de
responsabilização, tanto em nível administrativo, quanto judicial.
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2. TEORIA DO CRIME CULPOSO DO ATO MÉDICO

2.1. A contextualização da culpa na responsabilidade penal médica
No início do século XX, no Brasil, o médico se identificava, no exercício
profissional e privado, em relação aos cuidados de saúde primários, na figura do médico de
família, sob uma regência moral e ética, desenvolvendo seu ofício de maneira austera,
como um amigo, conselheiro, confidente, capaz de resolver e tratar a maioria dos problemas de
saúde dos pacientes.208 Nessas circunstâncias, o ato médico209 se resumia entre a confiança do
paciente e a consciência do médico. Contudo, essa situação se alterou com as profundas e
rápidas modificações por que passam as relações pessoais nos dias atuais.
A relação dos médicos e seus pacientes, outrora estável e quase intangível, em que
a profissão médica foi tratada com um caráter sacramental, modifica-se, ficando exposta a
impactos externos, com a especialização das carreiras médicas, a má distribuição
geográfica das Faculdades de Medicina no território brasileiro, gerando um excesso de
formandos que ocasionará um inflado mercado de médicos, desmistificando esse
profissional e dentre outros fatores, já que as relações sociais se massificaram.
Consequentemente, nota-se o distanciamento das estreitas relações pessoais do binômio
médico-paciente, propiciando o surgimento de litígios.
Exemplo disso é que, em linhas gerais, nas últimas décadas, apesar de os
profissionais da saúde atuarem condizente com a lex artis, tem-se notado a crescente

208

Observe-se, aqui, o laço paternal entre o médico de cabeceira e o enfermo ou seus familiares: “A doença
nasce em silêncio. Seja pela ação de germes, ou substâncias nocivas, ou por processos endógenos, sutis
alterações processam-se nas células: é a enfermidade em marcha. Quietamente, imperceptivelmente,
implacavelmente. Em algum momento, algo acontecerá, a chamar a atenção da pessoa: uma febre, uma dor,
falta de ar, palpitação, hemorragia. A consciência da anormalidade desperta a angústia, e a angústia se
expressará em palavras. Mais cedo ou mais tarde, um médico as ouvirá. E também ele traduzirá aquilo que
ouviu, aquilo que constatou, aquilo que pensa, em palavras. Palavras dirigidas ao paciente, aos familiares, a
outros médicos, a estudantes de medicina, ao público. Pessoas falarão da doença, pois não há como não
falar nessa experiência que todos partilhamos. (...) A comparação da medicina com o amor é muito
pertinente. Porque a relação médico-paciente é inevitavelmente colorida pela emoção. Pela angústia, muitas
vezes. O que eu tenho, doutor? (Uma questão que corresponde àquela outra, não formulada, do médico:
Mas o que tem esse homem?).” SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 7-8.
209
“O acto de cuidar do outro, que outra coisa não é mais do que o próprio acto médico, é hoje cada vez
menos um acto individual (se bem que este sentido individual jamais possa ser esquecido) e mais (e de que
maneira) uma cadeia de actos, praticados por várias pessoas e em vários momentos, que têm por finalidade
única a cura do doente em sentido translato, seja aquela entendida como recuperação da saúde, diminuição
da dor, aumento da esperança de vida ou potenciação do bem-estar.” FARIA COSTA, José de. Reflexões
(in)tempestivas sobre a qualidade e ética médicas (ou pedaços de nós repartidos em qualidade e ética
médicas). Revista da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto, v. 2, n. 2, p. 8, 2013.
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problemática em nossos tribunais, da responsabilidade penal culposa decorrente do ato
médico210, em eventos relacionados às lesões corporais.
Para uma melhor análise conjuntural dessas ponderações, que se refletem no Direito
Penal, ao tipificar as condutas que violam ou expõem a perigo bens jurídicos de relevante
valor social, como a integridade física, torna-se necessário compreender a importância do
conceito de culpa211, no âmbito penal, e do conhecimento lex artis, na conduta do médico
que se identifique com a malpractice (má prática), que sugestione a responsabilização
penal pelo crime de lesão corporal212 culposa.
Com efeito, os casos de malpractice podem ser apurados no âmbito civil, como
ocorre em situações de “erro técnico”, em que no ato médico cirúrgico, objetos estranhos
são deixados no corpo do enfermo. Havendo condenação civil, o médico é obrigado a
satisfazer o dano, desde que o resultado funesto experimentado pelo paciente derivou de
imprudência, negligência ou imperícia do profissional.
Na esfera penal, torna-se importante a análise dos pontos centrais e da estrutura da
investigação da culpa na responsabilidade médica (culpa penal médica), especialmente no

210

“conviene hace una advertencia adicional: él ámbito de la actividad médica se presenta como
especialmente riesgoso para una definición razonable del delito culposo. Ello es así, básicamente por dos
razones: 1. En la actividad médica, quizá más que en ninguna otra actividad que pueda ofrecer cierto
margen para la regulación del derecho penal, las acciones se producen en el marco de un especial contexto
riesgoso. En ese contexto, en la mayoria de los supuestos se plantean situaciones de conflicto que el autor
debe enfrentar. Por otra parte, en general, no se trata de evitar riesgos, sino de elegir el curso lesivo de
menor entidade. (...) Muchas veces se pretende que la estructura de la imprudencia ofrezca una respuesta
para todo ‘fracaso’ y que la presencia de un profesional garanticse ‘que nada malo suceda’. Esta percepción
puede dar origen a sistemas de imputación peligrosos, frente a los cuales si alguien tenía la obligación de
que algún ámbito de la actividad médica funcione adecuadamente y, de todos modos se produjo un
resultado disvalioso, esa persona debe ser responsabilizada. De esta manera, los riesgos de una ampliación
en la aplicación del derecho penal se acrecientan peligrosamente. 2. Por otro lado, el estudio de la relación
existente entre imprudencia punible y actividad médica, muestra que del modo en el que se resuelvan
algunos de los problemas que aqui trataremos, dependerá el fortalecimiento de un conjunto bastante
importante de garantias constitucionales que son el presupuesto axiológico imprescindible de cualquier
derecho penal respetuoso del Estado de Derecho. En los casos que presentamos se podrá advertir cómo se
decide en cuestiones directamente vinculadas con el ámbito de actuación de los principios de legalidad,
culpabilidad, in dubio pro reo” GORANSKY, Mirna. Criterios jurisprudenciales en el ámbito de la
imprudencia de la actividad médica. In: MAIER, Julio B. J. (Comp.). Cuestiones particulares de la
imprudencia en el derecho penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1999. p. 119-120.
211
Juarez Tavares afirma: “A culpa, no sentido de negligência, ou crime culposo constitui uma forma especial
de conduta humana, penalmente relevante” e adverte em nota de rodapé: “atendendo a um preceito de
ordem prática, as expressões culpa, negligência ou delito culposo são usadas, indistintamente, como
sinônimas, ainda que, cientificamente, o termo negligência seja mais correto e adequado a retratar esta
modalidade de conduta.” TAVARES, Juarez. Direito penal da negligência: uma contribuição à teoria do
crime culposo. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 3.
212
Interessante a antiga crítica de Alcântara Machado à expressão “lesões corporais”, adotada pelo Código
Penal: Por que não dizer “lesões pessoais”, pois “de todas as denominações encontradas até agora, essa é,
por mais expressiva, a mais adequada?” OLIVEIRA, José de Alcântara Machado de. Arquivo de Medicina
Legal e Identificação. São Paulo, n. 12, p. 118, 1935.
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delito de lesão corporal, ao se atualizar o enfoque da teoria do delito (conduta, tipicidade,
antijuridicidade,

culpabilidade

e

punibilidade),

do

consentimento,

e

a

um

aprofundamento da estrutura do injusto no delito culposo, enfrentando-se a questão da
responsabilidade penal por omissão médica, isto é, nos crimes comissivos por omissão,
que possa gerar um resultado involuntário e, talvez, nem sequer previsto, ainda que
fosse objetivamente previsível.
Fundamenta-se

a

responsabilidade

penal

médica213,

na

infringência

de

determinados deveres de cuidado ou diligência, violando o bem jurídico. Ressalve-se,
entretanto, que na relação médico-paciente, fixando a atenção no profissional considerado,
o médico tem a seu cargo uma obrigação de diligência ou de meios, e nao uma obrigação
determinada ou de resultado ao tratar o doente, assumindo a obrigação de dar a este um
tratamento adequado, conforme os padrões atuais da ciência, compatíveis com a qualidade
dos serviços médicos prestados (executados por enfermeiros ou pessoal auxiliar, por
sua própria natureza peculiar) e recursos locais de que possa dispor, em hospitais, casas
de saúde, ou serviços a eles pertencentes, com as condições específicas e pessoais do
próprio paciente.

213

Interessantes considerações sobre a evolução da possibilidade da responsabilidade penal do médico, em
Portugal: “Se a especulação doutrinal desde há muito procurou determinar, com minúcia, os pressupostos
da responsabilidade penal do médico no exercício profissional, os casos até agora levados a tribunal são
pouquíssimos e não permitem que se fale de uma jurisprudência nacional a esse respeito. A experiência
cotidiana que tal não pode ser tomado, infelizmente, como sinal de estrita observância pelos médicos das
regras de direito penal a que se submete o seu exercício profissional. É antes consequência da convicção
social, ainda predominante, de que as decisões e atuações profissionais do médico devem, por via de
princípio, considerar-se juridicamente insindicáveis e insuscetíveis de constitui-lo em responsabilidade
jurídica, apenas podendo desencadear uma responsabilidade moral e deontológica (disciplinar). Por isso é
que as instâncias de investigação e acusação penal (a Polícia, o MP) se comportam neste âmbito de forma
quase exclusivamente re-ativa, antes que pró-ativa; e as vítimas ou os seus representantes legais revelam a
maior relutância em se queixarem oficialmente de delitos cometidos por médicos no seu exercício
profissional. (...) Em 1º de janeiro de 1983 entrou em vigor em Portugal um novo Código Penal, que
substituiu o velho Código de 1852 (revisto em 1886). Se, até então, a especulação doutrinal em tema de
direito penal médico se fazia praticamente só por apelo aos princípios gerais da lei penal – pois que, a par
da já referida falta de jurisprudência, o velho Código, quase não continha normas especificamente relativas
ao exercício da medicina -, agora a situação legal mudou radicalmente. O novo Código Penal regula
expressamente, na verdade, problemas como os de relevo penal das intervenções e tratamentos médicocirúrgicos (com e sem consentimento do paciente) (...) Da entrada em vigor do novo Código Penal são de
esperar, todavia, efeitos positivos para a evolução do problema da responsabilidade penal do médico em
Portugal (...) Sem que por isso deva recear-se a criação de um estado de ‘guerra fria’ entre médicos e juízes,
ou que aqueles sintam a possibilidade efetiva da sua responsabilização jurídico-penal como uma afronta à
profissão.” DIAS, Jorge Figueiredo; MONTEIRO, Jorge Sinde. Responsabilidade médica em Portugal.
Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 81, v. 289, p. 68, jan./mar. 1985.
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2.2. A imprescindibilidade da análise da teoria do delito
O médico, como qualquer outro cidadão, possui direitos e obrigações comuns a
todos. No exercício da atividade profissional, o médico e seus auxiliares, como os
enfermeiros, tem o dever de agir com diligência e cuidado, conduta exigível de acordo com
o desenvolvimento da ciência e das regras consagradas pela prática médica214. É comum,
na ordem prática, o médico ser solicitado a intervir e, muitas vezes, cumprir de forma
digna sua atuação, despreocupado com a falta de disponibilidade de tempo ou com as
condições insatisfatórias para um atendimento objetivo.
Nessas circunstâncias, em situações de emergência ou urgência, com os meios de
que dispuser, o médico poderá incorrer, profissionalmente, em negligência (omissão nos
cuidados durante o tratamento), ou imprudência (atitude desprovida de cautela que a
situação requeria) ou imperícia (ausência ou má aplicação de conhecimentos necessários),
tipificando o delito de lesão corporal culposa, objeto desse estudo, no exercício da
atividade médica.
Diante de um ato médico cirúrgico que resulte, involuntariamente, numa lesão
corporal no paciente, poderemos concluir pela existência, ou não, de um delito, após o
estudo deontológico do fato, adequando-se a hipótese delituosa correspondente ao artigo
129, §6º., do Código Penal, ao sopesarmos os componentes da conduta, tipicidade,
antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade.215
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Só existe negligência médica “quando o médico viola, cumulativamente, uma lei da arte e o dever de
cuidado que lhe cabe, e assim se afasta daquilo que dele é esperado naquele caso (o que no mundo anglosaxônico é conhecido como common practices). É o que sucede quando, por exemplo, no âmbito de uma
cirurgia é deixado um pano no interior do corpo do paciente, não se procedendo no final à contagem dos
panos de modo a detectar a falha (omissão de um dever de diligência), ou quando se deveria ter removido o
rim esquerdo de um paciente e, ‘por falta de prévio esgotamento dos exames e observações médicas
aconselháveis, se extraiu o rim direito’”. RAPOSO, Vera Lúcia. op. cit., p. 15-16.
215
Observe-se a teoria do crime, bem analisada por Basileu Garcia ao mencionar que: “A ciência do Direito
Penal não tem em mira oferecer alguma definição porventura inexpugnável – filosófica ou sociológica – do
delito, mas indicar os caracteres distintivos comuns àqueles fatos que o legislador houve por bem retirar da
massa indiferenciada dos chamados atos ilícitos, para erigir à categoria de infrações penais. Há pronunciada
tendência a identificar, embora com as restrições de numerosos penalistas quanto à inserção do último
qualificativo, o delito como sendo a ação humana, antijurídica, típica, culpável e punível. O comportamento
delituoso do homem pode revelar-se por atividade positiva ou omissão. Para constituir delito, deverá ser
ilícito, contrário ao direito, revestir-se de antijuridicidade. Decorre a tipicidade da perfeita conformidade da
conduta com a figura que a lei penal traça, sob a injunção do princípio nullum crimen, nulla poena sine
lege. Só os fatos típicos, isto é, meticulosamente ajustados ao modelo legal, se incriminam. (...) O
coeficiente pena não pode ser omitido. Não havendo crime sem que lhe seja cominada pena, a ideia da
punibilidade é essencial à conceituação.” GARCIA, Basileu. op. cit., p. 213-217.
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Para a compreensão da problemática jurídico-penal médica, é imprescindível o
estudo da dogmática penal216, fonte primordial para a justificação e consolidação das bases
filosófico-jurídicas que orientaram o estudo da evolução e desenvolvimento das Escolas
Penais, desde o classicismo – envolvendo o período da Ilustração, empirisimo, positivismo
jurídico neokantiano – passando pelo totalitarismo, finalismo e, na atualidade, com o
teleologismo e funcionalismo.217
Ainda, nos tempos atuais, merecem destaque na teoria do injusto, as teorias da
causalidade, constituindo material para interpretação e reflexão crítica do Direito Penal.
Em particular, a análise da conduta, tipificação, antijuridicidade, culpabilidade e
punibilidade do profissional médico.
Importante o estudo da teoria do delito218 para a compreensão do ato médico, que
poderá ser potencial e involuntariamente lesivo à integridade física do paciente, diante do
avanço tecnológico registrado nos últimos anos no setor da saúde, com a utilização de
modernos e complexos aparelhos associados a sistemas de diagnóstico e de terapia, além
do emprego de eficazes, poderosos e agressivos fármacos, substâncias químicas que
interagem com os sistemas biológicos, responsáveis, muitas vezes, por efeitos secundários,
adversos e irreversíveis.

216

Interessante exposição do conceito de crime, na dogmática penal, nos seguintes termos: “O crime, além de
fenômeno social, é um episódio da vida de uma pessoa humana. Não pode ser dela destacado e isolado.
Não pode ser reproduzido em laboratório, para estudo. Não pode ser decomposto em partes distintas. Nem
se apresenta, no mundo da realidade, como puro conceito, de modo sempre idêntico, estereotipado. Cada
crime tem a sua história, a sua individualidade; não há dois que possam ser reputados perfeitamente iguais.
Mas não se faz ciência do particular. E, conforme vimos inicialmente, o direito penal não é uma crônica ou
mera catalogação de fatos, quer ser uma ciência prática. Para tanto, a nossa disciplina, enquanto ciência,
não pode prescindir de teorizar a respeito do agir humano, ora submetendo-o a métodos analíticos,
simplificadores ou generalizadores, ora sujeitando-o a amputações, por abstração, para a elaboração de
conceitos, esquemas lógicos, institutos e sistemas mais ou menos cerrados.” TOLEDO, Francisco de Assis.
Princípios básicos de direito penal, cit., p. 79-80.
217
Vide, em relação ao teleologismo e funcionalismo no Direito Penal hodierno: CAMARGO, Antonio Luis
Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro, cit., p. 32-44.
218
“Chama-se ‘teoria do delito’ a parte da ciência penal que se ocupa de explicar o que é o delito em geral,
isto é, quais são as características que deve ter qualquer delito. Esta explicação não é um mero discorrer
sobre o delito com interesse de pura especulação; contrariamente atende ao cumprimento de um propósito
essencialmente prático, consistente em tornar mais fácil a averiguação da presença, ou ausência, do delito
em cada caso concreto. (...) Tudo isto nos indica que, para averiguar se há delito em um caso concreto,
teremos que formular-nos uma série de perguntas, ou seja, que não basta perguntar-nos ‘houve delito?’ mas
que o ‘houve delito?’ deve ser decomposto em um certo número de perguntas. (...) As perguntas e sua
ordem são precisamente o que nos proporciona a teoria do delito, posto que ao explicar-nos o que é delito
em geral, dando-nos os caracteres que deve apresentar todo o delito, está nos revelando as perguntas que
devem ser respondidas para determinar em cada caso se há delito (...) Em síntese: a teoria do delito é uma
construção dogmática, que nos proporciona o caminho lógico para averiguar se há delito em cada caso
concreto.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. op. cit., v. 1, p. 333.
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A atuação do médico219, em seu exercício profissional, incide diretamente em bens
tutelados pelo ordenamento jurídico e, especialmente, pelo Direito Penal, tais como, a
saúde, a vida, a integridade física220 e psíquica das pessoas. O estudo do bem jurídico221, na
dogmática penal brasileira, exige cautela em sua análise. A função político-criminal do
bem jurídico constitui um dos critérios principais de individualização e de delimitação da
matéria destinada a ser objeto de tutela penal222.
Historicamente, no período que antecede o Iluminismo, em que o Direito Penal
vivia uma situação anárquica, com definições do delito feitas de forma indeterminada, o
maior expoente foi Beccaria223. Com o Iluminismo, desenvolve-se a noção de objeto
jurídico do delito e o surgimento do Direito Penal moderno224. No período da Ilustração, o
delito está relacionado a uma profunda dimensão teológica ou privada, sobressaindo como
característica significativa a confusão entre delito-pecado e a “eticização” do ilícito225.
Busca-se com os postulados jurídicos surgidos no Iluminismo, o abandono da
noção de crime-pecado, procurando o uso da razão na condução do comportamento
humano, traçando limites definidos para o exercício da intervenção penal do Estado.

219

“El estudio de las conductas médicas desde el campo del Derecho y, en particular, desde el Derecho penal,
puede aparecer como un tema reciente, sin embargo, no fue pasado por alto por las civilizaciones más
antiguas, quienes entendieron la importancia de esta particular tarea que tiene como característica fundamental
la de poder afectar bienes jurídicos esenciales del ser humano.” CHAIA, Rubén A. op. cit., p. 17.
220
“Sob a epígrafe ‘Das lesões corporais’, abre o Código o segundo capítulo do Título I. Objeto jurídico é a
incolumidade do indivíduo. A proteção à pessoa não se faz apenas com a tutela da vida, mas há de abranger
sua integridade física e fisiopsíquica. Trata-se de um bem jurídico não apenas individual, mas social
também, pois é inquestionável ser o Estado interessado na inviolabilidade corpórea e mental da pessoa. (..)
Do conteúdo do art. 129, verifica-se que a expressão ‘lesão corporal’ compreende mais do que se poderia
pensar: não é apenas a ofensa à integridade corpórea, mas também a saúde. É o que bem claro deixa a
Exposição de Motivos: ‘Todo e qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, quer
do ponto de vista anatômico, quer do ponto de vista fisiológico ou mental.” NORONHA, Edgard
Magalhães. Direito penal: dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra o patrimônio. 22. ed. atual. Dirceu
de Mello e Eliana Passarelli Lepera. São Paulo: Saraiva, 1987. v. 2, p. 64.
221
Vide o estudo aprofundado do bem jurídico-penal: BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem Jurídicopenal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. Vide, também: PASCHOAL, Janaína Conceição. Constituição,
criminalização e direito penal mínimo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. p. 25-48.
222
Nesse sentido: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de direito
e sistema penal integral. São Paulo: Quartier latin, 2009. p. 37-45.
223
PISANI, Mario. Attualità di Cesare Beccaria. Milano: Giuffrè, 1998. p. 7.
224
CEREZO MIR, José. Curso de derecho penal español: parte general. Madrid: Tecnos, 1985. v. 1, p. 77.
225
“O movimento iluminista determina uma visão radicalmente diferente da sociedade e de logo da
problemática penal. Tem-se, pois, que, mais que uma corrente de ideias, vem a ser uma atitude cultural e
espiritual de grande parte da sociedade da época, cujo objetivo é a difusão do uso da razão para dirigir o
progresso da vida em todos os seus aspectos. É, por assim dizer, produto do embate de duas linhas bem
distintas; o racionalismo cartesiano e o empirismo inglês. Na filosofia penal iluminista, o problema punitivo
estava completamente desvinculado das preocupações éticas e religiosas; o delito encontrava sua razão de ser
no contrato social violado e a pena era concebida somente como medida preventiva.” PRADO, Luiz Regis.
Bem jurídico-penal e Constituição. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. p. 28.
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Diante do arbítrio judicial e da gravidade das penas, a tendência dessa época
(secularismo/humanismo) era de favorecer ou garantir bens individuais e o conceito
iluminista de crime estabelecia os pressupostos do direito subjetivo, a danosidade social e a
necessidade da pena226.
Em momento posterior, o delito será visto como a violação de um direito subjetivo
e se expressava na doutrina privatista de Feuerbach consistente na lesão de um direito
subjetivo.
O fundamental do Direito Penal, nesse período, não é que a conduta lesiva se volte
contra uma coisa no mundo real, mas que o objeto de proteção represente o núcleo
essencial do fato punível, sobre o qual se configura o conceito jurídico do delito227.
No caso de o delito atentar contra os direitos do Estado, praticava-se um delito
público (delictum publicum); se contra os direitos dos indivíduos, perpetrava-se um delito
privado (delictum privatum).
Assim, a concepção material de delito como lesão de um direito subjetivo decorre
da teoria contratualista aplicada no âmbito penal, enquanto o direito subjetivo surge como
o instrumento eficaz para garantir a liberdade.228
O conceito de bem jurídico, com esse nome, não fez parte da doutrina liberal
clássica iluminista. As considerações em torno do conceito de bem jurídico são
relativamente recentes229.
No final do século XVIII, Paul Johann Anselm Ritter Von Feuerbach formulou sua
teoria quanto aos direitos subjetivos, tendo por base o pensamento fundado no contrato
social, entendendo que os homens diante da inseguridade social, decidiram organizar-se
em sociedade, confiando no Estado, essa nova ordem criada230.
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SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2003. p. 37.
227
POLAINO NAVARRETE, Miguel. El bien jurídico en derecho penal. Sevilla: Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1974. p. 96-97.
228
“Aquele que viola a liberdade garantida pelo contrato social e pelas leis penais pratica um crimen. Por fim,
crime é, em sentido amplo, uma lesão prevista numa lei penal, ou uma ação contrária ao direito do outro,
cominada na lei penal.” FEUERBACH, Anselm von. Tratado de derecho penal. Traducción de Eugenio
Raúl Zaffaroni e Irmã Hagemeir. Buenos Aires: Hammurabi, 1989. p. 64.
229
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Linhas reitoras da adequação social em direito penal. 2009. Tese
(Titular) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 27.
230
HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Bien jurídico y Estado social y Democrático de Derecho (el objeto
protegido por la norma penal). Barcelona: PPU, 1991. p. 13.
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Para Feuerbach, o delito era considerado como uma lesão jurídica, tendo por base
uma concepção contratual do delito, em um sistema baseado na lei positiva, com
características puramente especulativas, pretendendo a segurança do cidadão, diante do
novo Estado, reagindo ao retorno do arbítrio anterior231.
Ressalte-se que, na atualidade, a afirmação de que o delito constitui lesão ou perigo
de lesão a um bem jurídico não encontra praticamente oposição, constituindo-se em um
axioma: “princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos”232. Emergia o Estado como
garantidor das condições de vida em comum, tendo-se em conta o fim do próprio Estado,
que só poderia intervir penalmente quando um delito lesionasse algum direito dos
cidadãos.
No período da Ilustração, desenvolveram-se teorias que visavam limitar o
legislador quanto à interferência na esfera de liberdade dos cidadãos, seja pela inspiração
do Estado de Direito, obedecendo-se à Constituição ou limitando poderes políticos
instituídos.
No contexto liberal do século XIX, com a ideia de que os direitos individuais
precediam ao Estado, sendo meramente declarados por este, estabeleceu-se a rejeição da
criminalização de condutas imorais ou contrárias à religião, que não causassem dano ao
indivíduo ou ao Estado.233 O delito como ofensa a direitos subjetivos, a danosidade social e
a necessidade de pena, refletem o conteúdo dos limites da intervenção estatal.234
Nesta concepção, o crime como violação do direito subjetivo, violaria o contrato
social e a interferência do Estado nos direitos individuais somente poderia existir na
medida mínima para garantir a coexistência da sociedade.
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SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Carlos; JUDEL PRIETO, Ángel; PIÑOL RODRÍGUEZ, José Ramón.
Manual de derecho penal: parte general. Madrid: Civitas Ediciones, 2002. t. 1, v. 1, p. 103.
232
PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição, cit., p. 31.
233
Nesse sentido: “O núcleo material do delito surge, portanto, a partir da lesão de direitos subjetivos. Esse é
o posicionamento de Johann Anselm Ritter Von Feuerbach, que, voltando-se contra os conceitos teológicos
característicos do absolutismo, passou a considerar o delito não mais como pecado, lesivo, portanto a Deus,
também representado pelo monarca, mas sim como atentado ao grupo social, e a pena, não como expiação,
e sim retribuição.” BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. O rendimento da teoria do bem jurídico no
direito penal atual. Revista Liberdades, IBCCRIM, São Paulo, n. 1, p. 18, maio/ago. 2009.
234
“As suas ideias político-criminais tomaram corpo no Código Penal da Baviera, de 1813, em que é
marcante a falta de incriminalização de condutas contra a religião ou a moral, deixadas aos cuidados das
esferas administrativas ou policiais. Entendendo que cabe exclusivamente ao Estado a tarefa de assegurar o
livre exercício da liberdade de cada um, no respeito pela liberdade dos outros, desenvolve sua linha diretriz
separando, de um lado, o direito e a moral e, de outro, a denegação da legitimidade de prossecução penal de
quaisquer finalidades transcendentes, religiosas ou morais.” SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito
penal supra-individual: interesses difusos, cit., p. 39.
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Se, para alguns, a defesa do conteúdo material de crime como lesão a direito
subjetivo formulada por Feuerbach teria sido o primeiro conceito de bem jurídico, ainda
que não lhe tenha dado esse nome ou usado este termo, para outros, o conceito de bem
jurídico-penal foi cunhado por Birnbaum, superando o individualismo anterior, com a
distinção entre lesão de direito e lesão de bem.
Em crítica severa ao autoritarismo, deu-se início a uma redimensionalização do
Direito Penal e, nesse contexto, Birnbaum, em 1834, publicou, na Alemanha, seu ensaio
sobre a tutela da honra, dando, ainda que não conscientemente, o passo inicial do que hoje
se entende por bem jurídico235.
Sua elaboração acentua-se na valoração dos bens da coletividade, cuja garantia é
tida também, em termos gerais, por Rudolph von Jhering. De fato, em 1834, na Alemanha,
J. M. F. Birnbaum publicou seu ensaio sobre a tutela da honra - Über das Erfordernis einer
Rechtsverleztng zum Begriff des Verbrechens - modificando por completo o Direito Penal.
Na realidade, Birnbaum entendia que também os valores morais e religiosos
deveriam ser protegidos pelo Direito Penal, mesmo que não se estabelecesse nítida
distinção entre o que viria a ser a definição quanto ao objeto da lesão236.
Birnbaum estabeleceu um conceito de bem jurídico que limita a tutela penal a bens
de existência reais, ou seja, objetos materiais, necessários para as pessoas ou para a
coletividade. Consoante sua formulação, bem não era mais do que um objeto valorado pelo
próprio Estado, sendo um instrumento deste Estado, para a incriminação de toda conduta
que pudesse perturbar as condições sociais.
A noção de bem jurídico, formulada por Birnbaum, visou abranger um conjunto de
valores, de conteúdo liberal, identificando-se, inicialmente, o bem jurídico com os
interesses fundamentais do indivíduo na sociedade, destacando-se a vida, o corpo, a
liberdade e o patrimônio237. Tais fundamentos influenciarão o positivismo de Binding e
Von Liszt. As funções da pena e o valor do bem jurídico se relacionam, em virtude do
significado social e da necessidade de reparação e prevenção do ilícito. Daí a importância,
em nossos dias, do conhecimento das teorias causalista, finalista, sociológicas
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SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Linhas reitoras da adequação social em direito penal, cit., p. 27.
GONZÁLES-SALAS CAMPOS, Raúl. La teoría del bien jurídico en el derecho penal. México D.F.:
Oxford University Press, 2001. p. 6.
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BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. O rendimento da teoria do bem jurídico no direito penal atual,
cit., p. 17.
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(funcionalistas sistêmicas e interacionistas simbólicas) e constitucionais, de apenas os bens
jurídicos fundamentais ao corpo social serem objeto de criminalização.
O bem jurídico é o reflexo dos valores da estrutura da sociedade em um momento
histórico, possuindo um juízo axiológico de significado relevante. O Direito Penal deve
agregar à sua base os valores dos bens jurídicos, pois estes consistem no fundamento
legitimador da incriminação e do sistema penal como um todo perante a sociedade. Em
princípio, a responsabilização penal no exercício da Medicina, ante a complexidade da
análise do bem jurídico, não pode surgir se não há um nexo causal entre a conduta do
médico e o dano sofrido pelo paciente, ou seja, uma lesão concreta do bem jurídico do
delito de lesão corporal culposa, qual seja, a integridade física. O Direito Penal tem uma
função específica no ordenamento jurídico. O bem jurídico tem significado específico no
Direito Penal238. É uma fórmula restritiva da aplicação da lei penal ao caso concreto.
A problemática do ato médico, na condição de ser potencial e involuntariamente
lesivo do bem jurídico - integridade física - do paciente, no exercício profissional médicocirúrgico, individualmente considerado ou em equipes médicas, decorre da análise
jurídico-penal da conduta, por ação ou omissão, que resulte no fato típico descrito no artigo
129, § 6º., do Código Penal brasileiro.
No âmbito da Medicina, devemos analisar e avaliar o ato médico, necessariamente,
nas condições de modo, tempo e circunstâncias em que é realizado, em virtude da leges
artis de cada patologia, que varia permanentemente, diante dos conhecimentos e
descobrimentos na ciência médica, em constante mudança; obrigando o médico a atualizarse com as técnicas e tratamentos a serem adotados em qualquer patologia.
Apesar de os nossos Tribunais abordarem as questões relacionadas com a
responsabilidade penal médica, analisar o ato médico, nas circunstâncias em que é
praticado em benefício do paciente, é uma das tarefas mais difíceis; sendo que um dos
entraves decorre da maneira de avaliar a conduta profissional do médico, na formação de
um juízo conclusivo para eventual repressão penal.
238

Conceituando bem jurídico: “Bem, em um sentido muito amplo, é tudo o que se nos apresenta como digno,
útil, necessário, valioso. (...) Os bens são, pois, coisas reais ou objetos ideais dotados de ‘valor’, isto é,
coisas materiais e objetos imateriais que, além de serem o que são, ‘valem’. Por isso são, em geral,
apetecidos, procurados, disputados, defendidos, e, pela mesma razão, expostos a certos perigos de ataques
ou sujeitos a determinadas lesões. (...) Por isso, dentre o imenso número de bens existentes, seleciona o
direito aqueles que reputa ‘dignos de proteção’ e os erige em ‘bens jurídicos’. (...) com o que teríamos a
seguinte definição: bens jurídicos são valores éticos-sociais que o direito seleciona, com o objetivo de
assegurar a paz social, e coloca sob sua proteção para que não sejam expostos a perigo de ataque ou a
lesões efetivas.” TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, cit., p. 15-16.
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Do ponto de vista jurídico-penal, a conduta239 é “a ação ou omissão humana
consciente e dirigida a determinada finalidade.”240 Nessa concepção, a conduta humana é a
pedra angular241 da teoria do delito242, em que se formulam todos os juízos que compõem o
conceito de crime: tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade.
Os médicos, em respeito ao dever hipocrático de tratar e interceder ativamente pela
preservação da vida, empenham-se na aplicação dos seus conhecimentos e experiência no
combate permanente contra a doença e a morte, constituindo nessas circunstâncias, a leges
artis na “pedra angular da atividade médico-curativa”243.
O Direito Penal não cria o conceito de conduta244, mas o retira do mundo fenomênico
dos fatos. Ainda que não houvesse o Direito, certamente que se realizariam as condutas.

239

Na doutrina penal, encontramos os termos conduta, ação, ato ou fato: “A terminologia em torno da conduta
costuma ser anárquica. Tornaremos alguns desses conceitos mais precisos. Há autores que falam de ‘ato’
como um conceito que abarca a ação – entendida como um fazer ativo – e a ‘omissão’, entendida como não
fazer o devido. Cremos que, no nível da conduta, isto é, antes do plano analítico da tipicidade, não há
‘omissão’, já que todas são ações. Esta é a razão pela qual, na terminologia que empregamos, ‘ato’ e ‘ação’
são sinônimos. Há também autores que preferem falar de ‘ato’ ou de ‘ação’, negando-se a denominar este
caráter genérico como ‘conduta’, sob o argumento de que ‘conduta’ denota um comportamento mais
permanente ou continuado do que ‘ato’ ou ‘ação’. Não cremos que isto tenha fundamento, porque a
consideração a respeito da extensão da atividade é determinada pelo tipo e não pela expressão que usamos
no nível ôntico-ontológico. Outros autores utilizam em um particular sentido penal o vocábulo ‘fato’,
considerando que ‘fato’ é a conduta mais o nexo causal e o resultado. (...) As leis penais usam a palavra
‘fato’ em muitas ocasiões, e o fazem num sentido amplo, que deixa aberta a possibilidade de entender por
fato uma mera exterioridade de delito, uma conduta, uma conduta típica, um injusto ou um delito. É
necessário investigar, em cada caso, o que é ‘fato’, tarefa que o Código Penal deixa a cargo do juiz.”
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. op. cit., v. 1, p. 357.
240
JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte geral. 25. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2002. v.
1, p. 227, 2002.
241
Para Engisch, a conduta é a pedra angular de toda a sistemática da teoria do delito: ENGISCH, Karl. Der
finale Handlungsbegriff. In: BOCKELMANN, Paul et al. (Eds.). Probleme der Strafrechtserneuerung:
Festschrift für Eduard Kohlrausch. Berlin: Walter de Gruyter, 1944. p. 143. Vide, também: PETROCELLI,
Biaggio. Principi di diritto penale. Napoli: Jovene, 1964. t. 1, p. 247.
242
“A teoria do crime é a parte da Dogmática Jurídico-Penal que estuda o crime como fato punível, do ponto
de vista jurídico, para estabelecer e analisar suas características, bem como suas formas especiais do
aparecimento. Não há, no Direito Penal brasileiro, diversamente do que ocorre em outros sistemas
legislativos, distinção entre crime e delito; tais expressões são empregadas como sinônimas. Fato punível é
designação mais ampla, abrangendo crime (ou delito) e contravenção, que constituem distintas espécies de
ilícito penal.” FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit., p. 173.
243
RODRIGUES, Álvaro da Cunha Gomes. A negligência médica hospitalar na perspectiva jurídico-penal:
estudo sobre a responsabilidade criminal médico-hospitalar. Coimbra: Almedina, 2013. p. 40.
244
“O Direito não cria a conduta, somente a valora. Assim, os tipos constituem meras descrições abstratas de
conduta. Esta existe concretamente, competindo à tipicidade torná-la um delito. A conduta é, portanto, um
conceito básico sobre o qual se estruturará o conceito de crime (...) Do expendido pode-se extrair duas
conclusões principais: a) a ação humana é a base comum de todas as modalidades de injusto, sem que
aquele se confunda com este; b) resulta inconcebível a existência de delitos sem conduta. A inexistência de
delito sem conduta constitui uma elementar garantia do Direio Penal liberal, mas, também, representa um
requisito que provém da essência do fenômeno jurídico, pois até mesmo dentre os autores liberais, sempre
houve a preocupação de interpretar o direito de maneira racional.” PIERANGELI, José Henrique. Escritos
jurídico-penais. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. p. 15.
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Não se pode, pois, pensar em vida humana sem o conceito de conduta245, retirado
do mundo dos fatos, representando o vínculo entre os elementos do crime e, possibilitando
a sua sistematização, assim temos que: a tipicidade é a adequação da conduta com a
norma; a antijuridicidade é o juízo de reprovação da conduta; a culpabilidade é o juízo de
reprovação sobre o autor da conduta e, a punibilidade é a possibilidade jurídica de o Estado
impor sanção à conduta delituosa.
Desta forma, no âmbito da responsabilidade penal, a leges artis246 compreende as
ações ou omissões que o médico desenvolve na preservação da integridade física do

245

“Todo crime pressupõe uma ação humana. Até que se prove o contrário, apenas os seres humanos têm
capacidade de entender e valorar seus próprios atos, bem como de se conduzir conforme esse entendimento.
(...) O Direito Penal pune ações e a ação pressupõe uma decisão, uma escolha, em suma, liberdade. Existem
diversas escolas referentes à ação: escola clássica, escola finalista, escola da adequação social da ação. Os
adeptos do causalismo contentam-se em verificar se um certo ato levou ou não a um determinado resultado,
imputando-o ao autor, independentemente da sua intencionalidade. Para os causalistas, a ação é
eminentemente objetiva (um encadeamento de atos que leva a um resultado), sendo que o dolo e a culpa
revelam apenas o grau de culpabilidade do “agente”. (...) Os adeptos do finalismo trazem para a ação um
conteúdo subjetivo. Não basta causar um resultado, faz-se necessário busca-lo. Age aquele que direciona
seus atos para um determinado fim. (...) Com o finalismo, dolo e culpa deixam de ser degrus na
culpabilidade e passam a compor a própria ação, consequentemente, o tipo. A ação deixa de ser meramente
objetiva. Já a concepção social da ação, ou teoria da adequação social da ação, vislumbra na ação um
componente valorativo. Para os adeptos dessa teoria, todo encadeamento de atos humanos, além de uma
finalidade, possui um valor que lhe estimula, sendo certo que tal valor pode ser conforme ou contrário aos
valores sociais, No Brasil, Miguel Reale Júnior é o grande defensor dessa concepção. (...) Não obstante, é
importante enfatizar que em relação à ação penal, não existe uma teoria correta e uma teoria equivocada, ou
uma teoria avançada e outra ultrapassada.” PASCHOAL, Janaína Conceição. Direito penal: parte geral.
São Paulo: Manole, 2003. p. 39-41. Vide, para um estudo aprofundado da ação, na atual situação do Direito
Penal brasileiro, do ponto de vista da teoria da imputação objetiva: CAMARGO, Antonio Luis Chaves.
Imputação objetiva e direito penal brasileiro, cit., p. 88-98.
246
“Es decir, se reconoce a la medicina como un servicio público necesario porque su correcto ejercicio es
algo que afecta a todos los ciudadanos, siendo la protección de la salud imprescindible para la buena
marcha de la sociedad y, por ello, es el propio Estado, interesado por el buen desarollo de esta materia,
quien establece reglas para su práctica (...) Esa presunción de habilidad no significa que puedan realizar las
prestaciones médicas de cualquier forma, sino que han de adecuarse a las máximas que las rigen (...) la
acción desplegada, por ejemplo, al procurar curar a un paciente será considerada delictiva si el facultativo
viola el deber de cuidado que el caso impone, aumentando el riesgo más allá de lo que la comunidad
jurídicamente organizada, de conformidad a pautas objetivables previamente establecidas, puede tolerar.
(...) Será sancionado, entonces, si su obrar ha sido contrario al modelo general de orientación que debía
seguir en el contacto social, porque precisamente por su condición de médico, de la idoneidad que le debe
ser propia y la trascendencia social de sus funciones, el profesional debe poseer un caudal de preparación
necesário para emplear la técnica de curación adecuada, evitando daños – entre otros – por ignorancia,
omisión de cuidado, falta de diligencia o de pericia. En síntesis, hay que preguntarse si el comportamiento
era el debido objetivamente para evitar el peligro y si dicho comportamiento era exigible al autor según las
particularidades del caso. En ese marco, el reproche penal surge por no haber sido suficientemente
cuidadoso, diligente o precavido. Sin embargo, no todo tratamiento que produzca un empeoramiento en el
estado de salud del paciente resulta punible; debe determinarse entonces bajo qué condiciones sí puede
hablarse de una conducta delictiva. Ahora bien, para analizar por qué debe responder penalmente quien ha
intentado salvar una vida o curar una lesión, debemos preguntarnos cuáles son las conductas desplegadas
por los médicos que contrarían el modelo de orientación general, recurriendo para contestar a ese
interrogante a analizar la estructura del delito culposo.” CHAIA, Rubén A. op. cit., p. 48-50.
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paciente, diante dos meios e técnicas utilizadas na elaboração do diagnóstico ou na terapia
a ser adotada ou no ato cirúrgico a ser realizado.247
É particularmente relevante na área jurídico-penal, referente ao exercício e
atividade médica, estabelecer que a lex artis ad hoc é o critério valorativo de acerto de um
ato médico; implicando em uma regra de avaliação de conduta por um profissional da
Medicina. É por meio dessa lex, que tem por característica o critério valorativo de análise
da exatidão ou não do resultado oriundo dessa conduta ou da sua conformidade com a
técnica e atuação médica, em casos semelhantes, diante do progresso científicotecnológico, em que há predominância de um trabalho interdisciplinar na organização de
serviços médicos e paramédicos.248
As modalidades de conduta humana são a ação e a omissão, sendo que o termo
genérico ação249 é, muitas vezes, compreendido como sinônimo de conduta; razão pela
247

Nesse sentido: “O tratamento médico, numa visualização multifária, abrange a visita médica (exame do
corpo do paciente); atividades preparatórias diretamente ligadas a um diagnóstico (pesquisa radiológica,
colheita de sangue etc.), atividades com finalidade operatória (uso de narcóticos antes da cirurgia) ou com
finalidade de preparar a execução de outras intervenções cirúrgicas; profilaxia (vacinas, soros etc.);
tratamento elidente da dor (ministração de injeções contra a dor); ministração de fármacos (via oral, via
subcutânea, via intramuscular, via endovenosa, via endoarterial, via endorraqueana, via parental, via retal
etc.); intervenções terapêuticas várias, em favor do paciente (operações, eletrochoque, tratamentos físico e
psíquico etc.); intervenções em favor de terceiros (transplante de órgãos, transferência de tecido cutâneo,
transfusão de sangue etc.) e intervenções sem finalidade terapêutica (inseminação artificial, tratamento
cosmético e plástico, experiências em ser humano etc.)” PIERANGELI, José Henrique. O consentimento
do ofendido: na teoria do delito, cit., p. 194-195.
248
“Importa não confundir nem sobrepor inteiramente o conceito de observância das leges artis com o da
finalidade curativa (requisito subjetivo do tratamento médico qua tale) ou com a indicação médica
(requisito objetivo). A indicação médica como sublinhou Engisch (Die rechtliche Bedeutung der ärztlichen
Operation, p. 1524) ‘Questiona o se da intervenção médico-cirúrgica, enquanto que a ‘lex artis’ refere-se
à problemática do como de tal intervenção’. Havendo aparente suficiência na distinção traçada, reconhecese que em sempre a mesma assume a clareza necessária para um adequado recorte de cada um dos
conceitos. As leges artis medicinae constituem, em suma, um complexo de regras e princípios
profissionais, acatados genericamente pela ciência médica, num determinado momento histórico, para casos
semelhantes, ajustáveis, todavia, às concretas situações individuais. Em caso de não se ter em conta uma
determinada situação individual, a designação apropriada será a da leges artis medicinae, não se vendo
qualquer adequação na utilização da locução latina ‘ad hoc’. Trata-se, enfim, na expressão anglo-americana
tão em voga nos tempos hodiernos, das regras do know-how sobre o tratamento médico que devem estar ao
alcance de qualquer clínico no âmbito de sua atividade profissional. Regras de índole não exclusivamente
técnico-científica, mas também deontológicas ou de ética profissional, pois não se vislumbra qualquer
razão, antes pelo contrário, para a exclusão destas do compêndio da arte médica.” RODRIGUES, Álvaro da
Cunha Gomes. A negligência médica hospitalar na perspectiva jurídico-penal: estudo sobre a
responsabilidade criminal médico-hospitalar, cit., p. 41.
249
“O comportamento humano que constitui a ação pode manifestar-se por uma atitude positiva, um fazer do
agente, ação em sentido estrito, ou por uma atitude negativa, um não fazer, que é a omissão. Ação é, assim,
um termo genérico, que compreende as duas formas possíveis do comportamento do agente. A doutrina da
omissão não se move em termo pacífico. Temos de distinguir desde logo, segundo um ponto de vista
tradicional, conforme a realidade das coisas, os crimes omissivos próprios e os omissivos impróprios ou
comissivos por omissão. Nos primeiros, o agente falta, com a sua não atividade, a um comando da lei
penal; nos segundos, com a sua inatividade, dá lugar a que se produza um fato típico. No fato próprio de
omissão, o agente deixa de praticar um ato que a lei lhe ordena (...) No fato omissivo impróprio, deixa de
realizar um ato que juridicamente lhe incumbe, necessário para que não ocorra um resultado de dano ou
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qual, doutrinariamente, o termo ação envolve a comissão, identificando uma ação positiva
e, a omissão, identificando uma ação negativa.
Por isso, acode-nos sempre à mente, a necessidade de ter presente, em cada caso
concreto de atividade médica, com destaque para as equipes médicas interdisciplinares, a
problemática do ato médico cirúrgico, como potencial e involuntariamente lesiva do bem
jurídico “integridade física”, decorrente de condutas, por ação ou omissão, que deverão ser
aferidas pelo cumprimento das leges artis, na avaliação da conduta, de acordo com os
critérios e limites valorativos que emergem dessa lex, para efeitos de responsabilidade
penal no domínio jurídico-penal.
Nessa perspectiva reflexiva, necessariamente breve, mas indispensável, não raro,
deverá ser considerado na avaliação da conduta médica, eventual descumprimento das
guide lines ou protocolos médicos, nas situações específicas em que o médico ou a
equipe médica interdisciplinar, utilize meios ou técnicas na elaboração do
diagnóstico, na terapêutica ou ato cirúrgico, visando instituir o tratamento apropriado
para aquelas situações.
Para uma maior compreensão dos diferentes aspectos250 que envolvem a responsabilidade

perigo que constitui um tipo penal (...) Em ambos os casos o agente toma uma atitude contrária à vontade
da lei, o que bastará para fundamentar a sua antijuridicidade. Quase todos os fatos puníveis podem ser
praticados por meio da omissão. Mas o problema de mais longo debate em um e outro caso tem sido o de
achar o elemento que coloque a omissão dentro do conceito geral de ação, o elemento natural, objetivo, que
lhe dê realidade e substância.” BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 1, p. 190-191.
250
“Historia y legislaciones vigentes – Nos interesa sobremanera destacar que en las Partidas de Alfonso X el
Sabio ya se hallan muestras curiosísimas de regulación jurídica de las actividades médicas. No sólo penan
al médico ignorante, sino al que abandona al enfermo. Es responsable de los daños que causa, el médico,
cirujano y albéitar imperitos o negligentes (...) Más ceñida a la materia que aquí exponemos, es una
disposición del Fuero Real, en que se penaban las intervenciones quirúrgicas realizadas en mujeres sin
consentimiento del marido o de sus próximos parientes (libro IV, título XVI, ley 1ª). En el Código
musulmán (traducción Seignettes), sección II, art. 2036, se dispone que ‘será igualmente responsable [es
decir, civilmente], el médico que hubiera curado a un enfermo sin haber estado autorizado por el paciente,
mismo, o por su dueño, si el enfermo es un siervo, aunque el siervo le hubiera permitido salarle, ponerle
ventosas o circuncidirle’. (...) La inmensa mayoría de los Códigos penales vigentes salvo aquellos, como
los de España e Hispanoamérica, en que se incluye taxativamente entre las causas de justificación el
ejercicio del cargo u oficio, guardan silencio sobre la intervención curativa y la actividad médica; pero
algunos Proyectos han pretendido incluir en su texto el delito de tratamiento médico arbitrario (...) En
cambio la jurisprudencia alemana y francesa ha enfocado el assunto: aquélla basando la justificación de
esas operaciones y tratamientos, en el consentimiento del enfermo o de sus representantes legales; ésta,
preocupándose sobre todo de la responsabilidad del médico en caso de cirugía plástica con resultado
desfavorable y de las intervenciones en personas enajenadas y recluídas. También el Derecho inglés ha
contemplado el caso de la operación quirúrgica sin consentimiento del paciente. Más, aún, se hallan datos
bastantes para afirmar que se declara la licitud de las lesiones producidas en la operación quirúrgica en
beneficio del operado. Concretamente el Derecho escrito lo ha reconocido en los Códigos de Canadá (sec.
65, 246) y de Tasmania (sec. 51). No han faltado algunos intentos de instalar en los Códigos reglas para
resolver la licitud de la actividad curativa. Los médicos suizos pidieron que en el Anteproyecto de Código
penal, que entonces se estaba componiendo para toda la Confederación Helvética, se comprendiera la
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penal no tratamento e o ato médico-cirúrgico251 e, mais precisamente, os fundamentos
estabelecidos quanto à sua licitude, decorrente de uma ampla gama de comportamentos no
exercício profissional da atividade médica, que podem se adequar, em abstrato, a uma
hipótese criminosa, em caso de insucesso252, é extremamente necessário expor algumas das
principais teorias, dentre as quais destacamos: de Francesco Carrara, da atipicidade por
ausência de dolo, da conduta socialmente adequada e do exercício regular de direito ou
causa de justificação (como o consentimento).
Considerado um dos grandes mestres do Direito Penal, Francesco Carrara253, pelo
valor cultural de suas obras, ocupa posição de destaque na ciência jurídico-penal. A sua
doutrina influenciou a obra dos representantes do tecnicismo jurídico no Brasil e foi
reconhecida expressamente pelo legislador do passado.254
Em tempos remotos, Carrara, ao sabor do pensamento penal de sua época, elaborou
a teoria subjetiva ou da falta de dolo, exemplificando, que não é punível o comportamento
do médico255, que ao utilizar um bisturi cause uma lesão no paciente; porque o objetivo da
intervención quirúrgica en el estado de necessidad. Pero la ‘Exposición de Motivos’, redactada por Zücher,
seguiendo las teorías de Carlos Stooss, hizo notar que ‘no ha lugar para proceder así. La operación no es una
herida, una violencia contra la integridad corporal, es un medio de salvaguardarla. El Proyecto del Gobierno
austríaco, en el último inciso del § 325, declaró que ‘no será castigado por el tratamento médico arbitrario, quien
ejecuta el hecho para salvar a otro de un peligro de muerte’. (...) El Proyecto de Código penal alemán de 1927,
declaraba en su § 263 que las intervenciones y tratamientos practicados por un médico no constituyen delito de
lesiones. (...) En leyes de deontologia o de moral médica, se ha (...) Código deontológico en Itália, preparado en
1955, en cuyo artículo 55 (...) ‘ningún médico emprenderá acto operativo alguno sin previo consentimiento del
enfermo o de las personas que tengan su tutela jurídica, salvo en los casos de imposibilidad absoluta y de
urgencia’.” JIMÉNEZ ASÚA, Luís. Tratado de derecho penal, cit., t. 4, p. 696-698.
251
“O tratamento médico-cirúrgico, executado segundo a lege artis, no geral, pode ser considerado lícito,
ainda quando falta o consentimento do interessado.” PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do
ofendido: na teoria do delito, cit., p. 195.
252
Pio Avecone cita os casos de amputação de um membro, a remoção de um órgão, e fatos de menor expressão
como na retirada de sangue ou engessamento de uma parte do corpo. AVECONE, Pio. op. cit., p. 13.
253
Francesco Carrara nasceu em Lucca, em 18 de setembro de 1805, falecendo na mesma cidade, em 15 de
janeiro de 1888. Foi um jurista e político italiano de inspiração liberal.
254
“A ideia de uma ordem de valores acima do homem e da sociedade, que esta deve procurar conservar, a
ideia do delito como um ente jurídico e a da liberdade do homem, ao mesmo tempo súdito e conservador
dos princípios morais, a da tutela jurídica como fundamento da repressão, são princípios básicos da
doutrina estabelecida por Carrara que, com algumas modificações, não se acham ausentes do pensamento
contemporâneo em matéria penal.” FERREIRA, Ivette Senise. A atualidade do pensamento de Carrara no
direito penal. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 83, p. 55, jan. 1988.
255
“A propósito de las lesiones culposas, modernamente se ha reproducido con algún acaloramiento entre los
juristas y médicos legistas la disputa relativa a la responsabilidad penal del oficial de sanidad que,
procediendo a la cura de un enfermo con métodos comunes a los preceptos de la ciencia, o no adoptando en
el uso de estos métodos la debida diligencia, haya ocasionado el lisiamento del paciente o graves daños a su
persona. Acerca de esto, puede verse la disertación de MITTERMAIER inserta en el Eco dei Tribunali, nn.
871 y 872. En abstracto, me parece que la doctrina se debe limitar de acuerdo con las siguientes
proposiciones: 1º. el médico cirujano, practicando un arte tan dificil y controvertido, no podrá ser tenido
como responsable de lo que depende del juicio cientifico, por el hecho de que en la cura haya observdo los
preceptos de una escuela y no los de otra: por lo cual dificilmente será sostenible una imputácion de culpa
contra él, apoyada únicamente en la censura del método escogido; 2º. los médicos y cirujanos,
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atuação do médico não é de praticar o mal ou de criar um dano, mas de praticar o bem, ou
seja, de melhorar a saúde do doente.
Nesse entendimento, há falta256 de dolo do médico cirurgião, que ao manejar o
bisturi com intenção nobre e positiva, cause, culposamente257, uma lesão no paciente.
Também para Enrico Altavilla258, em tempos mais recentes e, quase no mesmo
discernimento de Carrara, para a aplicação da noção finalística do dolo, é necessário nas
lesões, a finalidade de dano à integridade ou funcionalidade física ou psíquica de outrem,
“enquanto a intervenção cirúrgica tende a salvar a vida, embora às vezes mutilando,
melhore as condições de saúde.”259

encontrándose en la necessidad de actuar, y debiendo actuar frecuentemente con precipitación y urgencia,
no podrán ser tenidos como criminalmente responsables de un olvido u omisión ligera, en la que hayan
caido aplicando el método escogido; 3. Sin embargo, cuando el descuido aparece de tal magnitud que
presente los caracteres de la culpa lata, las divergencias de las doctrinas médicas y la necessidad de obrar
no pueden, desde el punto de vista abstracto de derecho, poner a cubierto a los oficiales de sanidad de la
responsabilidad penal. En los casos prácticos, toda la dificultad se reducirá a probar la culpa lata y será una
dificultad muy grave.” CARRARA, Francesco. Programa del curso de derecho criminal: parte especial dictado en la Real Universidad de Pisa. Traducción de la 11. ed. italiana, dirigida por Sebastian Soler, con la
colaboración de Ernesto E. Gavier y Ricardo C. Nuñez. Buenos Aires: Librería El Foro, 2010. v. 2, p. 61-62.
256
“O conceito de ‘falta’ implica a ideia de ‘vontade’ no sentido de que o ato culpado é sempre um ato
voluntário. (...) A intenção criminal consiste pois na consciência, em relação ao agente, de que realiza o ato
como delito. E a falta, ao contrário, consiste num ato voluntário que produziu ou produz consequências que
o autor nem direta nem indiretamente quis, mas que teria podido e devido impedir. A falta não deve pois
tomar-se como uma ausência de vontade mas como uma imprevidência. (...) A falta consiste no não
cumprimento dos regulamentos, numa negligência, numa imprudência, isto é, num estado de espírito em
que o agente não previu o resultado do seu ato voluntário, quando o teria devido e podido prever.”
GARRAUD, René. op. cit., p. 227-232.
257
“A culpa se define como a omissão voluntária de diligência no calcular as consequências possíveis e
previsíveis do próprio fato.” Em nota: “Os modernos juristas discutiram sobre se, verificado um fato
contrário à lei, dever-se-ia presumir cometido antes por dolo ou culpa. Parece que a primeira era a opinião
de GROLLMAN e FEUERBACH, e a segunda era propugnada por OERSTED e BAUER. Eu não creio
que se deva jamais presumir dolo nem culpa; mas tanto um como a outra devem sempre, por claros sinais,
ser demonstrados, em cada caso, por quem afirma qualquer deles. Suposta a dúvida entre o dolo e a culpa,
deverá certamente considerar-se antes esta que aquele, em virtude do princípio superior de que qualquer
perplexidade deve sempre resolver-se em favor do acusado. A quem não agrade a definição dada, proporia
eu uma outra: Culpa é a falta de consciência da criminalidade dos atos humanos, derivada de nossa
negligência. Ou ainda: Culpa é a vontade de praticar um ato contrário à lei, sem consciência dessa
contrariedade, o que, todavia, se poderia ter adquirido usando maior diligência em refletir sobre as
consequências da própria ação. Mudem-se, a gosto, as fórmulas, mas o trípode sobre que se assenta a
culpa será sempre este: 1º. voluntariedade do ato. 2º. falta de previsão do efeito nocivo. 3º. possibilidade de
prever.” CARRARA, Francesco. Programa del curso de derecho criminal: parte especial - dictado en la
Real Universidad de Pisa, cit., p. 89.
258
Enrico Altavilla (nascido em Aversa, em 27 de janeiro de 1883 e falecido em Nápoles, em 5 de fevereiro
de 1968) foi um jurista italiano que se dedicou ao estudo da psicologia judiciária.
259
Para Altavilla, a intervenção cirúrgica tende a salvar a vida ou a uma melhora na condição da saúde do
paciente, mesmo que, em alguns casos, ocasione uma mutilação. ALTAVILLA, Enrico. Consenso
dell’avente diritto. In: AZARA, Antonio; EULA, Ernesto (A cura di). Novissimo digesto italiano. Torino:
UTET, 1960. v. 4, p. 115.
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Considerando tais premissas, para Filippo Grispigni260, a intervenção médicocirúrgica é lícita por falta de dolo, mas não como afirmado por Carrara, porque o médico
cirurgião não tem a vontade de dano, isto é, “falta o elemento subjetivo do crime de lesão.”261
Atualmente, não é possível admitir, conforme contemplava Carrara, que a
intervenção médico-cirúrgico com finalidade terapêutica e resultado positivo seja
atípica.262
Tal cenário é superado, em virtude dos fins nobres e moralmente apreciáveis, ou
seja, o motivo da ação delituosa, não estarem dentre os elementos constitutivos do crime.
Em particular, do ponto de vista psicológico, a atitude psíquica de quem o realiza,
tinha “previsto” e “desejado” o evento; salvo em alguns casos, para fins de aplicação de
pena e, “certamente o cirurgião que, por exemplo, amputa uma perna, prevê o resultado de
sua ação e o ‘quer’.”263; não sendo possível distinguir, em relação ao bem jurídico integridade física -, se a lesão resultante da atuação médico-cirúrgica foi “boa” ou
“positiva” ou “ruim” ou “negativa” para o paciente.
Nesse sentido, a antijuridicidade, pressuposto essencial do delito de lesão corporais,
estaria excluída.264

260

Filippo Grispigni (nascido em Viterbo, em 31 de agosto de 1884 e falecido em Roma, em 20 de agosto de
1955) foi um dos maiores expoentes da escola positivista italiana de criminologia.
261
GRISPIGNI, Filippo. La liceitá giuridico-penale del trattamento medico-chirurgico. Rivista di Diritto e
Procedura Penale, Milano, v. 5, p. 484, 1914.
262
“O tratamento médico implica, se assim se quiser visualizá-lo, quase sempre, numa interferência na esfera
de bens jurídicos, como na liberdade individual (narcose), na esfera moral ou da decência (exame de partes
íntimas), na integridade física (lesão médico-cirúrgica), que, à evidência constituem fatos tipificados. Mas,
não é só. O êxito de uma intervenção cirúrgica não depende tão somente da intervenção lege artis, mas,
também, das condições biológicas do organismo do paciente e de circunstâncias nem sempre previsíveis.
De se ter, ainda, em consideração, que mesmo a intervenção cirúrgica realizada com sucesso, nos seus
primeiros momentos sempre apresenta uma piora do estado geral do paciente, como dores decorrentes da
incisão cirúrgica, íleo paralítico ou adnâmico (parada intestinal) imobilização no leito, astenia grave,
anemia hemorrágica etc., que constituem padecimentos que escapam de tipificação por lesões corporais e se
inserem no âmbito da irrelevância penal. Acrescentamos, por fim, que, se o tratamento médico bem
sucedido fosse um fato atípico, não haveria necessidade de recorrer-se a uma causal de justificação. E é de
rigor a conclusão de que o tratamento médico, também, será atípico, quando à atividade profissional
exercida ex artis, falta o consentimento do paciente. Tal posicionamento, portanto, gera uma inafastável
perplexidade, pois, nessas condições, o médico poderia impor às pessoas um tratamento em todos os casos,
até contra a vontade do doente, que o transformaria em árbitro absoluto para impor, ou não, às pessoas um
tratamento terapêutico, violando, assim, o direito de liberdade ou de disposição do próprio corpo.”
PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido: na teoria do delito, cit., p. 196-197.
263
AVECONE, Pio. op. cit., p. 14.
264
“Uma corrente sustenta que a finalidade curativa ou terapêutica não exclui a tipicidade das lesões
cirúrgicas, pouco importando que tenham sido praticadas lege artis, as quais seriam tão somente
justificadas. Outra corrente, ao contrário, sustenta que a finalidade terapêutica deixa atípica a conduta,
ainda quando o paciente, em razão dela, tenha piorado.” PIERANGELI, José Henrique. O consentimento
do ofendido: na teoria do delito, cit., p. 197.
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É certo que, alguns fatos naturais, aparentemente, ajustam-se formalmente ao
conjunto de elementos descritivos contidos no artigo 129, caput, do Código Penal
brasileiro: “ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”.
O ato médico265 de uma incisão no abdome do paciente, para a extração de um
projétil de arma de fogo, do ponto de vista externo, formal, ajusta-se ao mencionado tipo
legal de crime; todavia, a toda evidência, não pode constituir, atualmente, nenhum ilícito
penal, pois o médico, com a sua atividade profissional, intervem para o melhoramento da
saúde de quem se submete à intervenção cirúrgica.
Para os adeptos da doutrina tradicional, tal fato era considerado típico, porém lícito
e justificado por uma norma penal permissiva, em que se permitia a prática do fato. Dessa
forma, para esses doutrinadores penais, os fatos seriam típicos, mas justificados.
Entretanto, com os estudos de Hans Welzel, responsável pela transformação
operada na dogmática penal pela concepção finalista da ação, no sistema jurídico penal
construído no século XX, o sentido social de uma ação deve ser sempre determinado de
modo objetivo; ou seja, a atipicidade se fundamenta na falta do elemento subjetivo,
esclarecendo com o seguinte exemplo:
Em uma disputa entre A e B, A toma uma faca e produz um corte em B.
O corte atinge, casualmente, um abcesso oculto de B; o pus vaza e B, que
até então se encontrava em grave perigo, é salvo (Para destacar ainda
mais claramente o tertium comparationis, pode-se situar a contenda em
uma clínica, entre dois enfermeiros, levando-se a cabo o corte com um
instrumento cirúrgico). O sentido social da ação de A é completamente
diferente do de uma intervenção cirúrgica, externamente igual, ainda que
objetivamente se produza o mesmo resultado – o restabelecimento da saúde
de B: apesar do resultado curativo, objetivo, é uma tentativa de lesões.266

Emtrementes, ao exemplo dado por Welzel, diversas oposições são tidas ao que se
tem por visão de tal situação de atipicidade por ausência de dolo.267
265

Avecone exemplifica o ato médico cirúrgico da trepanação (abertura de um ou mais buracos no crânio,
através de uma broca neurocirúrgica) para a retirada de um tumor no cérebro, em que apesar da dor, da
perda de sangue e da temporária incapacidade do paciente, não se pode considerar uma “lesão”, no sentido
considerado pelo Código Penal. AVECONE, Pio. op. cit., p. 20.
266
WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina da ação finalista. Tradução,
prefácio e notas de Luiz Regis Prado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001. p. 42-43.
267
Merece análise as ponderações de Pierangeli: “O animus do médico, diversamente do animus do agressor,
não é o de ferir, de lesionar, mas, sim, o de beneficiar o paciente, o que tornaria atípica sua conduta. O
fundamento parece ser bem coerente, mas esconde um grave erro. Impossível negar-se o dolo nas lesões
cirúrgicas, pois, inafastavelmente, ele se apresenta nítido tanto quando um cirurgião amputa uma perna,
para evitar que o paciente morra (...) O exemplo de Welzel, na realidade, explicita não a ausência de dolo,
mas, sim, que a intervenção médico-cirúrgica é orientada para curar, mas é inafastável a conclusão de que o
médico age com o animus de cortar. Portanto, contrariamente ao agressor, persegue ele uma finalidade
diversa.” PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido: na teoria do delito, cit., p. 198.
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Não se punem as intervenções cirúrgicas, quesmo que se revistam dos contornos de
uma figura delitiva, em que o tratamento médico é considerado como conduta socialmente
adequada268, em termos de adequação social269, ou, então, um exercício regular de direito
ou, ainda, uma causa de justificação (como o consentimento)270.

268

“é necessário eliminar do âmbito de investigação das justificativas algumas situações concretas com
respeito às quais a doutrina teve ocasião de deter-se longamente com resultados pouco satisfatórios.
Discutiu demoradamente quanto à (...) licitude das lesões ou morte como consequência da execução de uma
atividade arriscada mas permitida e disciplinada pela lei (...) A WELZEL parece que toda esta série de
hipóteses pode ser tranquilamente eliminada do âmbito do direito penal mesmo para fins de um exame
meramente formal. Não já porque de minimis o penalista não se interessa, mas porque as ações aventadas
podem ser consideradas como ações não típicas: sob a abstrata espécie delituosa deveriam em verdade
recair apenas aquelas ações que constituem verdadeira aberração ao significado que a ação humana
normalmente admite num determinado momento e num dado momento social. Ações socialmente
adequadas significam ações que, não contrastando com as exigências, os aspectos, as características, os fins
da vida social, num determinado momento histórico, não deveriam ser consideradas como correspondentes
a uma abstrata espécie delituosa, ainda se formalisticamente pudessem a ela ser reportadas. Diz WELZEL
que o conteúdo da adequação social se transforma com a mudança das estruturas históricas da vida em
comum. (...) Assim, a operação cirúrgica que obteve êxito feliz (para alguns também aquela com êxito letal
ou negativo) não constitui atividade que possa ser subsumida nos limites das lesões pessoais, porque, se o
cirurgião provocou também dor ou produziu amputações no organismo do paciente, a conduta empreendida
se ajusta perfeitamente às exigências da ordem ético-jurídico-social em relação à cura dos enfermos. (...)
Portanto, não somente a antijuridicidade, mas a própria correspondência do fato executado com o tipo
abstrato do crime, deve ser excluída. (...) Valorar como típicos fatos que representem a exteriorização uma
atividade que se ajuste às exigências e finalidades sociais, num dado momento histórico cultural, significa
expressar um juízo de lógica abstrata e formal que esta fora da vida. Não é preciso realmente julgar que as
espécies criminosas sejam esquemas em choque com a história, ou figuras geométricas que vivam num
mundo ideal, sem nexo algum com o mundo social no qual o direito tem a sua eficácia, e constituam assim
um enriquecimento e uma mumificação de determinadas estruturas da vida. Muito pelo contrário! Também
espécies delituosas abstratas ou legais remontam ao fluxo da vida: não hipnotizam segmentos ou
fragmentos de vida sem algum significado, mas dão relevo penal às ações que se desprendem do quadro
normal da vida de determinada sociedade. A espécie delituosa realmente apanha um aspecto patológico da
vida de relações, e não um aspecto normal que se ajuste às exigências éticas fundamentais do convívio
civil. Não se trata de extrair e valorizar – como pensa BAUMANN – um componente de fato por si mesmo,
e sim um comportamento que não está em contraste com os deveres morais fundamentais que emprestam
um significado à vida. E que há de mais normal, por exemplo, do que uma operação destinada a produzir
rejuvenescimento ao organismo? Toda uma série de operações e de intervenções médico-cirúrgicas deve
pois ser eliminada do âmbito das indagações penalísticas, a menos que se trate de uma intervenção de todo
especial que requeira cautelas particulares, que estatua determinados riscos, ou que ocorra em situações de
todo excepcionais.” BETTIOL, Giuseppe. op. cit., p. 273-275.
269
De se recordar as importantes considerações de Renato de Mello Jorge Silveira, segundo o qual “A ideia
de adequação social em Direito Penal, por onde se intenta, sinteticamente, visualizar que uma determinada
conduta humana, ainda que aparentemente contrária a um preceito disposto positivamente em uma lei
criminal, deva ser tida como justificada pela sua valoração, quiçá ético-social, é, sem dúvida, um tema
controverso. Desconhecida no passado, objetada ao depois, foi ganhando espaço na dogmática jurídicopenal, podendo ser tida hoje, genericamente, como um princípio geral de hermenêutica. Ela não surgiu
como tal, muito menos se bastava nesse âmbito, sendo diversas as opções e tendências explicativas para sua
incidência. Sua consideração hodierna, não raro, é tida como verdadeiramente superada, tendo em vista a
presença de conceitos mais elaborados, como os da própria imputação objetiva. Todavia, e
lamentavelmente, ao menos por estas terras, a ela não se dedicam muitos maiores estudos. Verdadeiramente
mote mais discutido do que compreendido, por vezes é mencionada na doutrina e na jurisprudência
nacional sem o devido anteparo dogmático – este o maior dos problemas.” SILVEIRA, Renato de Mello
Jorge. Linhas reitoras da adequação social em direito penal, cit., p. 9.
270
“Queremos aludir especialmente ao tão discutido problema da licitude do tratamento médico-cirúrgico. Já
acenamos que em muitos casos de intervenção médico-cirúrgico se deve admitir o conceito de ação
socialmente adequada, pelo que qualquer importância penal se esvai em relação ao fato a ser tomado em
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2.3. Concurso de pessoas no alegado erro médico
Nos últimos anos tem havido modificações cruciais na atividade médica271: por um
lado, nos conhecimentos médicos, com um acelerado desenvolvimento científico e
tecnológico, proporcionando interações complexas entre a ciência médica, os imperativos
sociais e as necessidades pessoais e, por outro, nos padrões de doenças por modificações
demográficas, comportamentais ou culturais, aliando-se, ainda, os aspectos sócios-políticos
que envolvem a promoção da saúde e a prevenção da doença.
Nessas circunstâncias, em que as grandes exigências de saúde de nosso tempo
impõem uma atividade científica permanente e, na qual a Medicina não pode ser exercida

consideração. Mas há sempre situações nas quais o recurso ao critério da ação socialmente adequada não
basta porque, dada a situação do caso concreto, dificilmente se pode afirmar que constitui a intervenção
uma atividade de todo normal em relação às exigências da vida social. Há antes de mais nada casos nos
quais a intervenção médico-cirúrgica constitui para o operador um dever de officio: o médico sanitarista, o
médico militar devem em determinadas circunstâncias empreender a sua atividade curativa mesmo contra a
vontade do paciente. (...) o cumprimento de um dever constitui uma causa de licitude. Quando porém esta
obrigação não subsiste e uma intervenção se apresenta necessária, não se afirma que o médico-cirurgião
possa proceder à operação ou ao tratamento por iniciativa própria. A doutrina é um tanto dividia quanto ao
critério a que recorrer para considerar justificada a própria intervenção. GRISPIGNI por exemplo distingue
as operações que tiveram êxito feliz das que tiveram êxito negativo. Para as primeiras, o problema da
justificadora não existe porque falta exatamente o requisito da tipicidade, enquanto não se pode dizer que
uma intervenção que teve como consequência a eliminação de uma enfermidade do organismo do paciente
constitua, embora formalisticamente, uma lesão corporal, na qual se contém a ideia de uma moléstia como
consequência da conduta de um sujeito. O problema da justificadora surge apenas em relação às operações
que tiveram resultado negativo. É a esse propósito que é invocado o consentimento do interessado. A
doutrina é hoje quase unânime em considerar que é necessário o consentimento do paciente para prodecer a
uma operação, devendo em situação diversa admitir-se uma responsabilidade penal médico por delito de
lesão (...) É o fato que deve ser considerado justificado quando o médico ou cirurgião tenham operado
observando toda a perícia que o exercício da arte médica lhes impõe e tenham agido com fundamento no
consentimento do interessado. Atente-se porém que para admitir a licitude do fato dever-se-á exigir a
necessidade da intervenção; faltando esta necessidade o cirurgião opera por sua conta e risco. (...) A
propósito da operação médico-cirurgica, entrelaçam-se assim o critério do consentimento do titular do
direito com o da necessidade, à qual pode não ter a gravidade exigida para que a eximente possa ter
aplicação. Acrescente-se porém que se ela for grave poder-se-á agir independentemente de um
consentimento efetivo, bastando o consentimento presumido. Quem é levado ao hospital logo após um
acidente de estrada e não está em condições de manifestar seu consentimento por ter perdido a consciência,
presumir-se-á que consinta em ser operado se a operação se mostra necessária para salvar uma vida.”
BETTIOL, Giuseppe. op. cit., p. 308-310.
271
“Quando nos referimos à actividade médica, acode-nos sempre à mente a nobre e indiscutivelmente
abnegada actuação desses profissionais de saúde, exercida em geral com plena dedicação e destinada a
curar ou minorar o calvário do sofrimento alheio, que a doença pertinaz ou os inesperados e funestos
acontecimentos da vida, teimam em infligir ao ser humano, como que a relembrar-lhe, num doloroso
‘memento homo’, a falibilidade e precariedade da sua própria condição. Porém, na vida contemporânea e,
com maior expansão ainda, no futuro, a actividade médica é e continuará a ser, cada vez mais, ela própria,
potencial e involuntariamente lesiva da vida, da saúde e do corpo, mercê, designadamente, da
complexidade dos modernos aparelhos e sistemas de diagnóstico e terapêutica e da agressividade dos novos
arsenais farmacológicos que, em demanda de uma poderosa eficácia, não logram furtar-se ao inexorável
caudal de efeitos secundários e adversos, em tantos casos irreversíveis e determinantes de consequências
funestas.” RODRIGUES, Álvaro da Cunha Gomes. A negligência médica hospitalar na perspectiva
jurídico-penal: estudo sobre a responsabilidade criminal médico-hospitalar, cit., p. 11-12.
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eficazmente, sem muitas vezes se atingir a integridade corporal do doente272, temos visto a
transformação do papel do médico na sociedade atual, ou seja, um médico pluripotencial,
com cultura científica, demonstrando sua competência ao abordar e compreender o
paciente e os problemas de saúde na comunidade, capacitando-se, cada vez mais, para a
realização de atividades especializadas, por meio de novos meios de diagnósticos e
tratamentos de caráter invasivo, com riscos para a integridade corporal.
Na nossa época, questões jurídico-penais fundamentais influenciam a prestação de
cuidados de saúde, com especial relevância na prática de atos, intervenções e tratamentos
médico-cirúrgicos273.
As fronteiras do Direito Penal médico alargam-se gradativamente, principalmente
na responsabilidade penal dos médicos274 e seus auxiliares, ao causarem, culposamente,
uma ofensa corporal em que não tenha sido conduzida de acordo com a legis artis, no
âmbito do concurso de pessoas no alegado erro médico e em especial, nas equipes médicas
envolvendo multiprofissionais.

272

Por exemplo, a integridade corporal do doente pode ser atingida, “desde a mais simples injecção
intradérmica até a amputação mais mutilante, desde actuações simples como emprego de fármacos, até
radiações utilizadas com a finalidade de destruir certos tipos de células.” PINA, José António Rebocho
Esperança. Responsabilidade penal do médico. Disponível em: <http://www.apurologia.pt/pdfs>. Acesso
em: 13 set. 2014.
273
Em Portugal, “O art. 150º do CP define o conceito e o alcance jurídico do termo ‘intervenção médicocirúrgica’, e estipula concomitantemente quem pode ser seu autor (‘médico ou pessoa legalmente
autorizada’), de forma a excluir esta intervenção das ofensas corporais criminalmente penalizadas, com o
objetivo de expressamente afastar a respectiva ilicitude. Por força desta norma os atos médicos praticados
nestas condições nem sequer são considerados comportamentos típicos, nem mesmo quando falhem o seu
intento e se agrave a doença ou lesão do paciente ou se provoque a sua morte, porquanto qualquer destes
resultados só releva quando resultar da violação da leges artis. O facto de o tratamento falhar não é
indicativo de um crime. O que releva não é tanto o resultado em si mesmo quanto o respeito pelos
mencionados requisitos. Ou seja, a morte do paciente, ou o agravamento da sua condição, não relevam para
efeitos de crime de homicídio ou de ofensas corporais cometidos por médicos no exercício da sua função,
exceto quando resultem da violação das leges artis, pois caso contrário estará ausente o requisito básico da
ilicitude. Por outro lado, caso se verifique o error artis mas deste não resultar dano para o paciente, nem
tão-pouco perigo de dano para a vida, corpo ou saúde, não se preenche qualquer ilícito típico.” RAPOSO,
Vera Lúcia. op. cit., p. 163-164.
274
“la responsabilidad penal del médico no siempre es fácil de determinar. (...) En una práctica de la medicina
generalmente estructurada en varias secuencias (exploración, diagnóstico, tratamiento), y cada vez más
diversificada en innumerables especialidades, tampoco es fácil determinar en qué etapa y a qué especialista
cabe atribuir la responsabilidad, sobre todo cuando el fallo se produce en una praxis masiva y
crecientemente burocratizada, como suele ser la de las grandes unidades hospitalarias. Adentrarse en este
mundo y analizarlo exhaustivamente desde el punto de vista de la responsabilidad penal del médico en los
diversos ámbitos del ejercicio de su actividad profesional no es tarea fácil, y requiere unos conocimientos
médicos y jurídicos que non están al alcance de cualquiera.” GÓMEZ RIVERO, Maria Del Carmen. La
responsabilidad penal del médico. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. p. 15.
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A problemática do alegado erro médico e as suas consequências na análise do bem
jurídico - integridade física - e saúde do paciente é antiga275; constituindo-se, atualmente,
numa realidade incontestável.
Assim, o alegado erro médico é tema inerente à própria atividade médica. O fluxo
noticioso sobre tal tema na mídia, com expressiva informação sobre casos envolvendo o
intitulado erro médico, são abordados pela imprensa escrita e televisiva276 sem qualquer rigor
terminológico, promovendo o descrédito de médicos, cuja profissão é regulamentada em lei.
Tradicionalmente, do ponto de vista jurídico-penal, o erro é a falsa representação da
realidade277, isto é, “o erro constitui uma representação não correspondente à realidade,
uma representação falsa da realidade fática ou normativa.”278 Não obstante esta axiomática
verdade, a temática do alegado erro médico279 não tem merecido um enfoque devido no
275

“Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1922). Professor de física e diretor do Instituto de Física da
Universidade de Würzburg, Roentgen interessou-se pelas experiências realizadas com a ampola de
Crookes, um tubo com vácuo parcial dentro do qual havia um eletrodo positivo e outro negativo. Verificou
que as radiações emitidas podiam penetrar os objetos sólidos, mais facilmente através de alguns, menos
facilmente através de outros – como os ossos, que se tornavam visíveis tanto em pantalhas fluorescentes
como em chapas fotográficas. Em fins de 1895 Roentgen comunicou o resultado de suas experiências à
Sociedade de Física Médica de Würzburg. A nova descoberta teve repercussão imediata sobretudo nos
Estados Unidos, onde o St. Louis Post Dispatch descreveu-a como ‘quase sobrenatural’. As imaginações se
incendiaram: o invento de Roentgen era um ‘olho fantástico’ do qual nada escaparia. Demonstrações do poder
dos raios X eram feitas para o público em geral; nova-iorquinas elegantes radiografavam as mãos cheias de jóias
para mostrar que ‘a beleza não estava só na pele, estava nos ossos também’. (...) dar a própria radiografia ao
amado tornou-se moda. Numa das demonstrações, uma mulher perguntou ao encarregado se poderia, sem que
seu namorado desconfiasse, radiografá-lo: queria saber se o pretendente era sadio por dentro. Uma mulher, tendo
perdido o anel na massa de pastéis que preparava, localizou-o com o auxílio dos raios X. A radiografia
revolucionou os métodos clássicos de diagnóstico, sobretudo depois que métodos auxiliares foram a ela
associados: por exemplo, o uso de contraste em exames do aparelho digestivo, introduzido já em 1896 pelo
fisiólogo Walter B. Cannon. Ao mesmo tempo, começaram os processos contra médicos, em situações nas quais
a radiologia evidenciava erros de diagnóstico. A partir de 1905 começaram a surgir relatos de problemas
inequivocamente causados pela radiação. Uma das primeiras vítimas foi Thomas A. Edison, que tentou
(inutilmente) usar os raios X para obter imagens do cérebro.” SCLIAR, Moacyr. op. cit., p. 200-201.
276
“A grande explosão da medicina científica veio criar expectativas que a medicina ‘real’ não pôde depois
satisfazer. A percepção do risco e a frustração do insucesso levaram à suspeição do erro. (...) o médico é muitas
vezes considerado, com ou sem razão, fundamentalmente movido pela ambição do lucro. Daí o erro médico
cometido por falha técnica ou ignorância ser muitas vezes considerado julgado como tendo sido cometido por
razões ainda mais repugnantes. Para compor o quadro, chegou o assalto dos meios de comunicação social, que
perceberam que os erros médicos vendem jornais, e, para não ficar atrás, até a televisão entrou na dança.”
ANTUNES, João Lobo. Um modo de ser. 12. ed. Lisboa: Gradiva Publicações, 2003. p. 77.
277
“há falsa representação da realidade que elide a culpa (em sentido amplo), pois a pessoa julga agir no
sentido do lícito, atua de boa-fé e está é incompatível com o dolo.” NORONHA, Edgard Magalhães.
Direito penal: introdução e parte geralm, cit., p. 155-156.
278
REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, cit., v. 1, p. 200.
279
“O inconformismo crescente com a situação atual em que se encontra a problemática do erro médico
levou-me num deliberado desvio de rota de minhas pesquisas vasculares, a fazer incursão nessa área, para
contribuir não somente para o equacionamento da questão mas também para contribuição objetiva, que vise
não somente minimizá-la, reduzindo-a a níveis toleráveis. Aliás, o erro médico não pode ser erradicado.
Seria utopia essa esperança, uma vez que errar é característica do humano. Mas há limites toleráveis e
temos que envidar todos os esforços para manter a medicina brasileira dentro deles (...) É fácil compreender
porque tal problema não pode ser erradicado e como a sua existência, embora indesejável em termos
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âmbito do Direito Penal Médico280.
É de toda conveniência ter em mente que o erro não se confunde com a
ignorância281 e seus efeitos jurídicos282 não podem ser tratados da mesma forma.
É necessária a conceituação de erro médico para estudar o fenômeno em suas
vertentes técnicas, decifrando sua epidemiologia, diante do que representa, significa e
repercute o mau resultado no exercício da profissão médica e sua responsabilização
jurídico-penal. A definição de erro médico, que se tornou clássica, foi emitida em 1939,
absolutos, não deixa de ter, apesar dos pesares, uma função. Como em epidemiologia, a erradicação traz
como consequência o afrouxamento de controles e a desativação de mecanismos para combater o mal, de
maneira tal que o recrudecimento é sempre muito mais grave do que na vigência da situação de controle.
Assim, preconizo um permanente estado de alerta, numa vigilância obsessiva com dispositivos armados por
parte do médico, de todos os integrantes da equipe de saúde, bem como da sociedade e do governo, para um
combate rápido e eficaz. Dessa forma e somente assim, pode-se diminuir a níveis aceitáveis o erro médico.”
MORAES, Irany Novah. op. cit., Prefácio.
280
“O erro médico pode ser analisado sob aspectos vários, não constituindo um conceito estanque; pelo
contrário, permeia-se por áreas diversas: ora é encarado à luz da Ética, ora sob o prisma de sua repercussão
na Mídia; dá-se ênfase, por vezes, aos efeitos deletérios do erro na instituição médica, e assim por diante.
Mas é na esfera do Direito que o erro médico se espraia com largueza, interessando a várias esferas da
Ciência Jurídica. Essa interpenetração das duas disciplinas - a Medicina, de um lado, o Direito, de outro não deve causar espécie, pois não há ciência que se baste a si: essa é a visão cartesiana dos conhecimentos
humanos: ‘as ciências estão todas entrelaçadas entre si, de tal forma que é mais fácil aprendê-las todas de
uma vez, do que separar uma das outras’. É manifesto que o desenvolvimento extraordinário das ciências
não mais permite a um só estudioso abraçá-las todas elas. Cuidemos, então, de analisar os aspectos
jurídicos do erro médico. O erro faz parte da natureza humana e é certo que, num ou noutro aspecto,
acompanha o homem desde os seus primeiros passos. A verdade tem, para si, um caminho retilíneo, de mão
única; é o que se extrai, logo num primeiro lance, da frase transcendente utilizada por Cristo: ‘Eu sou o Caminho,
a Verdade e a Vida’. Já o erro nada tem de retilíneo: suas veredas são incontáveis, repassadas de encruzilhadas e
derivações; pior: o erro é fecundante e prolífico, pois é muito raro que um erro não chame outros, para produzir
seus malefícios. Santo Agostinho, um dos cérebros mais privilegiados da Patrística, fixou essa tendência da
natureza humana em três palavras lapidares: ‘Si fallor, sum’ (Se erro, sou). Não há, então, porque anatematizar o
erro médico: é o erro numa profissão, como os há em todas as profissões.” Id. Ibid., p. 55.
281
Distinguem-se erro e ignorância, pois o primeiro é o conhecimento falso acerca de um objeto, ao passo que
a ignorância é a ausência total desse conhecimento.” NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal:
introdução e parte geral, cit., p. 147.
282
“Um dos mais difundidos adágios expressa, em língua latina, verdade que cada um pode constatar em sua
própria experiência existencial: errare humanum est. Errar é humano, ou melhor, é um atributo do homem,
faz parte da natureza humana. Não poderia, pois, a Ciência do Direito, que se situa entre as que têm por
objeto fatos humanos, deixar de ocupar-se seriamente com tal fenômeno. (...) Comecemos, entretanto, por
esclarecer conceitos, já que o vocábulo erro não é unívoco. Predomina o entendimento de que o erro
compreende a ignorância (...) Não obstante, forçoso é dizer que a ignorância e erro não exprimem o mesmo
e único fenômeno. (...) Frosali esforçou-se meritoriamente por extrair consequências desta distinção.
Constatou que o erro implica sempre e pressupõe um estado de ignorância, enquanto que a recíproca não é
verdadeira, pois a ignorância nem sempre é acompanhada de erro. Verificou, mais, que o erro é sempre
inconsciente. Se o sujeito conhece certamente que erra ou sabe da possibilidade de errar, o erro desaparece,
visto como juridicamente ‘não se pode estar ou permanecer voluntariamente em erro’. A ignorância, por
outro lado, tanto pode ser inconsciente (ignorância acompanhada de erro), como consciente (ignorância
pura ou estado de dúvida), nos seguintes exemplos: ‘vejo uma sombra: se não sei a que coisa compará-la,
estou em ignorância plena, consciente, isto é, desacompanhada de erro; se me parece, porém, um homem,
mas disso não estou certo, esta minha suposição específica me põe em estado de dúvida’. (...) A ignorância
consciente ou a dúvida dos exemplos citados não caracterizam, na prática, o erro jurídico-penal, mas antes,
apresentam-se, conforme as circunstâncias, como configuradoras da culpa ou dolo eventual. Se de um lado
não existe incompatibilidade entre culpa e erro, o mesmo não se pode dizer entre o dolo e erro de tipo”
TOLEDO, Francisco de Assis. Erro no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 1-4.
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por Eberhard Schmidt, médico e penalista alemão, qual seja, “Todo o erro, cometido por
um médico durante a assistência a um doente, deve ser aqui abordado como sendo um ‘erro
profissional’”283.
Vislumbra-se, por esse conceito clássico, que nem todo alegado erro médico,
analisado como como falha ou “erro profissional”, assume relevância jurídico-penal,
tipificando um ilícito penal. Um erro do ponto de vista técnico ou um procedimento errado,
constitui um fato, sem qualquer valoração jurídica, podendo ser, em determinadas
situações, insignificante no âmbito penal284.
Não há uma uniformidade no Direito Penal Médico, das definições envolvendo o
alegado erro médico285, que recai sobre o universo dos atos e conduta médica286.
283

“Jeder dem Arzt in der Arbeit am Kranken unterlaufenden Fehler soll hier also als ‘Kunstfehler’
angesprochen werden” SCHMIDT, Eberhard. Der Arzt im Strafrecht. Leipzig: Verlag von Theodor
Weicher, 1939. p. 138.
284
“nem todo o erro médico, como falha profissional, assume relevância jurídico-penal, mas apenas aquele
que é susceptível de integrar ou determinar o preenchimento de um tpio de ilícito penal. (...) O erro médico
configura-se, deste modo, como uma falha profissional, independentemente da sua valoração jurídica e,
portanto, um erro do ponto de vista técnico. (...) Kunstfehler, neste sentido, não encerra qualquer juízo de
valor jurídico, mas é somente uma designação para um facto. (...) trata-se somente da confirmação, de que
num determinado caso particular, algo aconteceu do ponto de vista médico e que, desse mesmo ponto de vista,
está errado.” RODRIGUES, Álvaro da Cunha Gomes. Responsabilidade médica em direito penal: estudo dos
pressupostos sistemáticos, cit., p. 287-288. Nesse sentido: Arias Madrigal: “El concepto de fallo técnico no
implica todavía un juicio de valoración jurídica, sino que se trata de la comprobación puramente fáctica de que
un determinado caso sanitario concreto no es correcto desde el punto de vista médico o técnico”. ARIAS
MADRIGAL, Doris. La responsabilidad penal en el ámbito médico sanitario: algunas consideraciones generales.
Revista de la Asociación Española de Ciencias Penales, Madrid, n. 1, v. 2, p. 88, 1999.
285
Na doutrina especializada, diversos são os conceitos de erro médico: Na Espanha, para Romeo Casabona,
professor catedrático em Direito Penal na Universidade do País Basco: “El fallo técnico en Medicina
supone un defecto en la aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de actuación
del profesional sanitario o paramédico (exploración, diagnóstico, indicación, realización del tratamiento).”
ROMEO CASABONA, Carlos María. El médico y el derecho penal I: la actividad curativa (Licitud y
responsabilidad penal), cit., p. 233. Em Portugal, José Fragata, professor da Faculdade de Medicina de
Lisboa, conceitua erro médico como “uma falha, não intencional, de realização de uma sequência de
atividades físicas ou mentais, previamente planeadas, e que assim falham em atingir o resultado esperado.
Sempre que essa falha não se deva à intervenção do acaso.” FRAGATA, José; MARTINS, Luís. O erro em
medicina (perspectivas do indivíduo, da organização e da sociedade). Coimbra: Almedina, 2005. p. 313.
No Brasil, para Genival Veloso de França “O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma de
conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida
ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia,
negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas atividades profissionais. Levam-se em conta as
condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados.” FRANÇA, Genival Veloso de.
Direito médico. 11. ed. rev. atual. ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 253. Saliente-se, ainda, o estudo
do psicólogo cognitivo James Reason, professor de psicologia da Universidade de Manchester e membro da
Sociedade Britânica de Psicologia, sobre o erro: “Error será el término genérico utilizado para englobar
todas aquellas ocasiones en las que una secuencia planificada de actividades mentales o físicas no logra
alcanzar el resultado deseado, y cuando este fracaso no pueda ser atribuido a la intervención del azar.”
REASON, James. El error humano. Madrid: Modus Laborandi, 2009. p. 35.
286
“Para os efeitos da análise do desvio de conduta médica, o Direito não leva em consideração se o mal foi
praticado por erro ou ignorância. Tanto incide em responsabilidade o médico que, no mau exercício da
profissão, causa dano ao paciente por erro, quanto o profissional que compromete a vida ou a saúde do
paciente por ignorância. O que importa, e importa decisivamente, nesse terreno, é o que se denomina de má
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No Brasil, Irany Novah Moraes, professor da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, conceitua erro médico nos seguintes termos: “a ação ou
omissão do médico que, no exercício profissional, causa dano à saúde do paciente.”287
Nos dias atuais, a queixa288 mais frequente que circula no âmbito do Direito Penal
Médico é, sem dúvida nenhuma, a que diz respeito ao intitulado erro289 médico, ou seja, da
falha do médico no exercício da profissão. Cabe aqui não confundir o erro médico do
acidente imprevisível e do resultado incontrolável290.
prática. A expressão foi cunhada pelos americanos; ‘malpractice’, e se aplica a todas as profissões. É a má
prática que pode levar à responsabilidade legal do médico.” MORAES, Nereu Cesar de. op. cit., p. 56.
287
MORAES, Irany Novah. op. cit., p. 35.
288
Em Portugal, por exemplo: “Embora já desde há uns anos para cá os tribunais – inclusive os nossos
tribunais – tenham abordado questões relacionadas com a responsabilidade médica, estas eram sempre
pronúncias esporádicas, que usualmente culminavam na absolvição do profissional médico ou do
hospital/clínica. Mas a partir sobretudo do início do novo milênio a situação tem-se vindo a alterar
drasticamente: o número de processos sobe em flecha, muitos deles arrastam-se até aos tribunais superiores,
as condenações começam a ser mais frequentes (quer em processos cíveis, quer em processos criminais). É
impossível conhecer o exato número de processos sobre negligência médica atendendo à (ainda) ausência
de estudos e estatísticas. Até porque, convém não esquecer, o número de processos em tribunal fica
bastante aquém das queixas apresentadas por pacientes, que muitas vezes não vão para além de
reclamações aduzidas perante entidades administrativas e frequentemente terminam com uma resolução
extrajudicial do litígio, isto é, um acordo entre as partes, especialmente comum tratando-se do exercício
privado da medicina.” RAPOSO, Vera Lúcia. op. cit., p. 5.
289
“O erro, que no vernáculo possui larga sinonímia (falta, falha, engano, desacerto, equívoco, desvio,
incorreção, inexatidão, entre outros significados) mas, muito mais do que uma contingência é uma
constante na vida humana. A toda hora, a todo minuto, a todo instante, diuturnamente, constantemente,
alguém está cometendo erro, provocado por sem número de motivos, de atos impensados, de impulsos
imponderáveis e inimagináveis, procurando, desejando embora, agir com acerto e perfeição. O erro, como o
acaso, está sempre intervindo nos acontecimentos humanos, na vida dos indivíduos e dos povos. (...) De tal modo
interfere ele no curso da vida humana, que desta se pode dizer que é uma álea constante, um incessante risco de
episódios inopinados, uma sequência de causas que conspiram e operam a coberto de diagnósticos e
prognósticos. (...) o médico está igualmente sujeito ao erro no exercício de sua nobre e edificante profissão. E não
vacilo ao afirmar que a medicina é, a meu ver, dentre todas, sem dúvida alguma, a mais sujeita e mais atingida
pelas artimanhas desse duende caprichoso e travesso, que é o erro profissional, indesejado, abominado, execrado,
mas sempre manifestamente presente no exercício da dignificante missão de curar. A mais visada, ao menos,
pela opinião pública e pela maldade inata da sociedade que não perdoa qualquer falta ou falha de quem é
incumbido da salvaguarda de seus mais caros e preciosos bens: a saúde, a vida e a dignidade humana.” LEME,
Pedro de Alcântara da Silva. O erro médico e suas implicações penais e civis.” Revista Brasileira de Ciências
Criminais, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 121-122, jan./mar. 1993.
290
“é necessário distinguir erro médico do acidente imprevisível e do resultado incontrolável. O erro médico,
quase sempre por culpa, é uma forma de conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância
técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa
ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas atividades
profissionais. Levam-se em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios
empregados. No acidente imprevisível há um resultado lesivo, supostamente oriundo de caso fortuito ou
força maior, à integridade física ou psíquica do paciente durante o ato médico ou em face dele, porém
incapaz de ser previsto e evitado, não só pelo autor, mas por outro qualquer em seu lugar. O resultado
incontrolável seria aquele decorrente de uma situação grave e de curso inexorável. Ou seja, aquele
resultado danoso proveniente de sua própria evolução, para o qual as condições atuais da ciência e a
capacidade profissional ainda não oferecem solução. Por isso, o médico tem com o paciente uma
‘obrigação de meios’ e não uma ‘obrigação de resultados’. Ele assume um compromisso de prestar meios
adequados, de agir com diligência e de usar seus conhecimentos na busca de um êxito favorável, o qual
nem sempre é certo. O erro médico, no campo da responsabilidade, pode ser de ordem pessoal ou de ordem
estrutural. É estritamente pessoal quando o ato lesivo se deu, na ação ou na omissão, por despreparo
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O erro médico ou erro do médico291, quase sempre, causa resultados indesejados,
danos e sofrimentos aos pacientes, o que, associado a uma relação médico-paciente
insatisfatória, são responsáveis por grande parte das denúncias feitas nos Conselhos
Regionais de Medicina (CRM).
É pelo diagnóstico292 que o médico irá avaliar a terapia adequada, a natureza da
enfermidade e sua gravidade; emitindo um juízo a respeito do estado de saúde do paciente,
pesquisando as melhores providências para um melhor resultado.
técnico e intelectual, por grosseiro descaso ou por motivos ocasionais referentes às suas condições físicas
ou emocionais. Pode também o erro médico ser procedente de falhas estruturais, quando os meios e as
condições de trabalho são insuficientes ou ineficazes para uma resposta satisfatória. (...) O erro médico
pode ser arguido sob suas formas de responsabilidade: a legal e a moral. A responsabilidade legal é
atribuída pelos tribunais, podendo comportar, entre outras, as ações penais e civis. A responsabilidade
moral é da competência dos Conselhos de Medicina, através de processos ético-disciplinares, segundo
estipulam o artigo 21 e seu parágrafo único da Lei nº. 3.263, de 30 de setembro de 1957, regulamentada
pelo Decreto nº. 44.045, de 19 de julho de 1958.” FRANÇA, Genival Veloso de. op. cit., p. 253-254.
291
“Um dos pontos nucleares da responsabilidade médica é exatamente o de identificar o erro. Não se deve
falar em erro médico, mas erro do médico. Já se viu que esse tipo de erro é fruto da negligência, da
imprudência e da imperícia, razão pela qual o médico será responsabilizado nessas precisas circunstâncias.
Todavia, há uma corrente, hoje, que defende a distinção entre o chamado erro profissional, que seria
insuscetível de acarretar a responsabilidade, e o erro do médico propriamente dito, este, sim, passível de
responsabilidade. O primeiro aconteceria quando a conduta do médico fosse correta, mas a técnica
incorreta; o segundo quando a técnica é correta e sua conduta incorreta. De todos os modos, um dos
aspectos mais difíceis é o da identificação do erro do médico. Há um autor clássico no Direito brasileiro,
Carvalho Santos, que, nos comentários ao art. 1.545 do Código Civil de 1916, faz algumas observações,
inclusive limitativas da atividade do Juiz quando da identificação do erro do médico. Escreveu ele que o
Juiz não deveria interferir de nunhuma maneira nos aspectos técnicos da prestação de serviços, mas isso
está completamente ultrapassado. Hoje, o Juiz, independentemente do recurso à perícia médica, tem plena
autonomia para decidir com o seu sentido, com a sua percepção da realidade, com o seu convencimento – e
só à consciência está subordinado. Não há dúvidas de que, quando se faz essa afirmação, não se tem
presente que o Juiz substitua o médico, mas que seja capaz de aferir o conjunto de circunstâncias concretas
que autoriza a identificação do erro do médico, o que se deve fazer com segurança, equilíbrio e bom senso.
(...) Assim, como se pode conceituar o erro do médico? O melhor conceito foi dado pelo professor Júlio de
Moraes: “O erro do médico, na medida em que o médico não é infalível, é aquele que um profissional de
média capacidade, em idênticas condições, não cometeria.” Esse é um norte extremamente poderoso para
os Juízes, para os advogados e para os membros do Ministério Público, no sentido de identificar um
conceito que seja substantivo daquilo que é o erro do médico. O que importa é exatamente isto: se o médico
agir de acordo com as técnicas médicas em seu poder, utilizando todos os recursos disponíveis, o eventual
erro poderá ser escusado, mas sempre podendo e devendo o Magistrado examinar amplamente as
circunstâncias concretas de cada caso.” DIREITO, Carlos Alberto Menezes. op. cit., p. 17-18.
292
“O médico, para fazer diagnóstico, utiliza um complexo mecanismo intelectual. Dispondo dos dados da
observação do paciente, ordena-os conforme seus conhecimentos teóricos previamente adquiridos,
confronta-os com experiências anteriores e, então organiza as ideias. Ele obedece a uma sequência lógica
fundamentada em princípios como o de optar por doença que explique o maior número de sinais e sintomas
e estabelecer as prioridades vitais, funcionais, orgânicas e estéticas. Esse ato, denominado Raciocínio
Clínico, conduz ao diagnóstico, possibilita estabelecer a conduta e fazer o prognóstico. Para a adequada
compreensão do processo é conveniente lembrar que o raciocínio do médico, embora seja também muito
objetivo, é extremamente qualitativo. Dentro da maneira de pensar do médico, para elaborar o diagnóstico
podem-se notar matizes de variações nas peculiaridades da forma de utilizar os elementos do exame
médico. Em algumas especialidades, e isso ocorre na maior parte delas, os médicos preocupam-se em
localizar a doença, analisar seus aspectos, estabelecer os limites das lesões e pesquisar o grau de invasão
das estruturas vizinhas, estudando sua propagação ou, ainda, as repercussões sistêmicas. Em outras, e cito com
destaque a cirurgia vascular, procuram-se os locais sem doenças pois se pretende saber o que não está lesado,
para a eventualidade de aquele paciente receber uma ponte de safena ou um substituto arterial. Nesse caso a
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O erro de diagnóstico293 é aquele cometido quando da identificação da doença do
paciente e de suas causas. As falhas no raciocínio diagnóstico e a falta de acompanhamento
do durante o tratamento, também, contribuem para o erro294. Não se pode deixar de
considerar a questão relativa aos exames complementares, a fim de orientar o diagnóstico,
tornando-o mais exato possível.295
O erro de diagnóstico pode ser dividido, ainda, em evitável (inescusável) e
inevitável (escusável).

preocupação é inversa: busca-se salvar ou preservar o que está sadio, vivo. É uma visão que se poderia dizer
qualitativa reversa. Todos esses aspectos, na prática, são matizes multiformes que se devem considerar para
que se possa atribuir acerto ou erro ao diagnóstico. A inviabilidade de se estabelecer o limite entre o certo e o
errado faz que o médico utilize um artifício semântico para assinalar com o diagnóstico o seu grau de certeza.
É dessa maneira que ele apensa à palavra Diagnóstico expressões como compatível ou, num grau mais
avançado de certeza, possível e, quando essa certeza é maior, provável. Todas essas expressões são evasivas e
mais traduzem prudência do que confiança.” MORAES, Irany Novah. op. cit., p. 66.
293
“O erro de diagnóstico ocorre quando o médico, por falsa representação da realidade, enquadra os sinais e
os sintomas do paciente num esquema patológico conhecido que não corresponde ao efectivamente
existente ou quando o médico, omitindo a observação ou os exames necessários, diagnostica uma situação
nosológica diferente da realidade. É esta divergência entre o diagnóstico estabelecido e a realidade
nosológica que caracteriza o verdadeiro erro de diagnóstico, subjazendo a tal conceito a ausência da
correspondência entre o juízo formulado pelo médico e a realidade. Dele devem ser afastadas, portanto, as
situações de ausência do diagnóstico, v.g., desconhecimento, incapacidade ou faltas de meios necessários.
Nestas situações haverá falta de diagnóstico, mas não erro propriamente dito. (...) Tanto a jurisprudência
como a doutrina, designadamente francesa, espanhola e brasileira, propendem maioritariamente para a não
censurabilidade penal do erro médico de diagnóstico, ressalvadas as situações de negligência grosseira. (...)
No plano jurídico-penal, como é sabido, o erro de diagnóstico eoipso, isto é, independentemente do
preenchimento de determinado tipo de ilícito, não assume relevância, mas assim já não acontecerá
relativamente aos delitos negligentes de resultado, designadamente de ofensas à integridade física (...) em
que o erro de diagnóstico é susceptível de conexão causal adequada com a lesão verificada. A tendência
desculpabilizadora do erro de diagnóstico deve-se, não tanto à habitual dificuldade de prova de tal erro, mas
à dificuldade de demonstração do nexo causal entre o erro de diagnóstico e a lesão verificada, já que
usualmente constata-se um concurso de factores causais dos resultados deletérios verificados. Por isso,
Klaus Ulsenheimer, na sua obra Arztstrafrecht in der Praxis refere que a dificuldade que, por vezes, se
coloca para a identificação rigorosa da entidade nosológica, apesar da realização dos testes que se
consideram apropriados, assim como a consequente necessidade de admitir uma margem razoável de erro,
fazem com que o diagnóstico errado, que não possa qualificar-se como grosseiro, escape com facilidade à
qualificação do acto médico como negligente.” RODRIGUES, Álvaro da Cunha Gomes. Responsabilidade
médica em direito penal: estudo dos pressupostos sistemáticos, cit., p. 293-295.
294
O erro de diagnóstico também poderá ocasionar o que, juridicamente, se denomina de Perda de uma
Chance; ou seja, quando o dano leva a perda de uma oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um
prejuízo. Nesse caso, o erro de diagnóstico pode levar o paciente a tratamento ou intervenção cirúrgica
totalmente inadequados a sua enfermidade, perdendo o paciente a chance de tratá-la corretamente, de modo
tempestivo e logo mais eficaz, podendo perder assim chance de cura ou sobrevivência.
295
“Os erros de diagnóstico podem resultar, essencialmente, de dois tipos de ocorrências: ou o médico
interpretou erradamente os exames realizados ou de todo não os realizou. Estas duas situações devem ser
diferentemente valoradas. No primeiro caso, e dada a dificuldade de interpretação de alguns exames,
especialmente em fases prematuras da doença e perante múltiplos e contraditórios sintomas, pode-se
legitimamente admitir certo grau de erro (...) No segundo, diferentemente, a omissão de exames deriva em
regra de um comportamento pouco diligente do médico, exceto se sobrevir algum caso de força maior, tal
como a urgência na intervenção. Os erros de diagnóstico do primeiro tipo são especialmente comuns
quando o paciente apresenta sintomas genéricos e ainda (ou cumulativamente) nos serviços de urgências,
dada a pressão das circunstâncias e a insuficiência de meios, sobretudo humanos.” RAPOSO, Vera Lúcia.
op. cit., p. 248.
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O erro de diagnóstico será inevitável ou escusável ou profissional296 quando
decorrente das limitações da ciência Médica297, diante de inúmeras doenças ainda não
catalogadas e outras das quais não se conhecem as causas e, muitas vezes, os avanços
tecnológicos não se mostram suficientes para determinar um correto diagnóstico. Portanto,
esta modalidade de erro, não constitui falta grave e não é punível.
O erro de diagnóstico será evitável ou inescusável ao se tomarem todas as
precauções necessárias, como, por exemplo: realização de exames clínicos, laboratoriais ou
físicos, dentre outros; entretanto, maior atenção deve ser dada a esse tipo de erro, pois pode
levar à realização de um tratamento que não condiz com a patologia apresentada.
O erro de conduta é aquele concernente à cura da doença, que tenha sido
identificada acertadamente ou não, que possa causar, em geral, uma lesão à saúde ou à
integridade física do paciente298, ou ainda sua morte. Desta forma, o médico não pode errar

296

“Se o erro só pode ser estimado pelo resultado, o médico só deve responder pelo que depende
exclusivamente dele e não da resposta do organismo do paciente. Neste ponto há uma sabedoria da nossa
Justiça, que estabelece o contrato médico/paciente como de meio e não de fim. Dessa maneira, salvaguarda
o médico de responsabilidade pelo que não deu certo por causa do paciente, seja pelo que ele não fez como
lhe foi prescrito, seja pelo fato de o seu organismo não ter reagido como se poderia esperar. Parece estranho
distinguir Erro Médico de erro profissional, entretanto, tal distinção tem sido feita principalmente por parte
dos juízes. Eles costumam caracterizar o erro profissional como sendo aquele contingente que decorre de
falha não imputável ao médico e que depende das naturais limitações da medicina, que não possibilitam
sempre o diagnóstico de absoluta certeza, podendo confundir a conduta profissional e levar o médico a se
conduzir erroneamente. Cabem nessa classe, também os casos em que tudo foi feito corretamente, mas em
que o doente omitiu informações ou até mesmo sonegou-as e ainda quando não colaborou com sua parte no
processo de diagnóstico ou de tratamento. Diante das situações relacionadas, o erro existe, é intrínseco às
deficiências da profissão e natureza humana do paciente e ocorre no exercício da profissão, mas a culpa não
pode ser atribuída ao médico. Tais erros são também chamados de escusáveis.” MORAES, Irany Novah.
op. cit., p. 62-63.
297
“Não é outro o efeito retratado por um neurologista inglês chamado Oliver Sacks. Nos Estados Unidos,
tratando de um paciente com a Síndrome de Korsakov, sem encontrar solução razoável para o caso,
escreveu para um grande especialista, professor A.R. Luria, que era, naquela época, o mais famoso na
matéria. Pedia que lhe desse alguma opinião, alguma orientação, sobre o que fazer. O cientista respondeu
ao professor Sacks dizendo que fizesse aquilo que sua perspicácia e seu coração sugerissem: ‘Há pouca ou
nenhuma esperança de recuperar a memória do seu paciente, mas o homem – dizia o professor – não é
apenas memória, tem sentimento, vontade, sensibilidade, existência moral, aspectos sobre os quais a
neuropsicologia não pode pronunciar-se, e é aí, além da esfera de uma psicologia unipessoal, que poderá
encontrar o modo de atingi-lo e de mudá-lo’. As circunstâncias do trabalho desenvolvido pelo neurologista,
no entanto, eram muito favoráveis, pois trabalhava em um asilo, que era como um pequeno mundo, muito
diferente das clínicas e instituições onde trabalhara. ‘Em termos neuropsicológicos’ – concluiu o professor
Luria -, ‘há pouco ou nada a fazer, mas, no que respeita ao indivíduo, talvez você possa fazer muito.’ Essa
lição, apresentada pelo professor Sacks, no seu livro, O homem que confundiu a sua mulher com um
chapéu, é primorosa, porque talvez acompanhe toda a linha da moderna terapia da interação de amor entre
o médico e o paciente.” DIREITO, Carlos Alberto Menezes. op. cit., p. 14-15.
298
“o chamado erro acidental, que ocorre na execução de um tratamento, devido a causas incontroláveis pelo
médico, como, v.g, a ruptura de um aneurisma durante uma intervenção cirúrgica ou o desencadeamento de
um pneumatórax iatrogêncio durante uma punção venosa intra ou supraclavicular, com cateter vascular (...)
Recordemos os exemplos extraídos da obra Erro Médico e a Lei, de Irany Novah Moraes, de erros
acidentais (secção de uma artéria friável, inevitável apesar de todo o cuidado, lesão no nervo facial durante
uma cirurgia a um tumor da parótida, espasmo de uma artéria coronária duante uma angioplastia, etc.), que,
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na conduta299, apesar de dispor de diagnósticos genéricos e de probabilidade.
Na determinação da responsabilidade penal culposa no exercício da Medicina em
equipe, torna-se imprescindível nas intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos, a
análide da viabilidade da questão do concurso de pessoas, isto é, a possibilidade da
associação de dois médicos ou de outros profissionais da equipe médica, concorrendo para
a execução de um evento criminoso, em sua modalidade culposa, em violação ao
dever de cuidado, originando ou potenciado uma situação que possa concretizar-se
numa ofensa ao corpo.

verdadeiramente, devem ser considerados, com mais propriedade, acidentes médicos e não erros. Esses
acidentes não se assemelham, por exemplo, aos erros que, infelizmente, com maior frequência do que seria
para desejar, ocorrem na prática clínica, tais como o do cirurgião que esteriliza parcialmente o doente por
secção do canal deferente em cirurgia de hérnia inguinal, do cirurgião maxilo-facial que, em cirurgia do
malar, na exploração da órbita, secciona um segmento do globo ocular, cegando, consequentemente o
enfermo; do ginecologista que contamina a paciente por falta de cuidados de assepsia; troca de produto a
administrar, como adrenalina por atropina, podendo desencadear a morte, em anestesia geral; exemplos
estes (...) que sem, qualquer dúvida, indiciam, ao menos, negligência (grosseira) do agente médico. Numa
terceira constelação de exemplos de erros médicos, podemos inserir a perfuração ou secção inadvertida de
um órgão, de um vaso ou de um nervo durante a cirurgia ou até no manuseio de instrumental durante um
acto médico não cirúrgico, as lesões cutâneas do paciente provocadas, durante uma secção de radioterapia
(radiodermites), por exposição excessiva às radiações, o esquecimento de compressas ou de instrumentos
na cavidade abdominal do operado, a concentração exagerada dos anestésicos durante a fase de indução
anestésica, todos eles a exigir uma cuidada comprovação das circunstâncias em que tais falhas médicas
ocorreram. Seria, assim, de toda a conveniência adoptar uma terminologia mais rigorosa para estes
diferentes tipos de falhas médicas, não as englobando numa única e geral denominação de erro médico.
Segundo Novah Moraes, há que distinguir entre erro propriamente dito e acidente e entre este conceito e de
complicação. O acidente é a ocorrência desagradável não esperada mas previsível, como as intercorrências
que acontecem, tanto no processo de diagnóstico, como no terapêutico, como são, por exemplo, os
acidentes radiológicos, anestésicos e cirúrgicos. Complicação é o aparecimento de uma nova condição
mórbida no decorrer de uma doença, devida ou não à mesma causa. O referido autor apresenta como
exemplos de complicações, o caso do paciente arteriosclerótico, que tendo sito tratado de uma gangrena,
falece de enfarte do miocárdio, no dia da alta hospitalar, ou da complicação que ocorre nos doentes mal
nutridos no pós-operatório de uma cirurgia abdominal, designada por evisceração, pois a sutura rompe-se e
as vísceras ficam expostas. Em todo o caso, importa não olvidar que por detrás de acidente ou uma
complicação, pode estar um erro stricto sensu, de percepção ou cognitivo [como um erro de diagnóstico ou
de terapêutica decorrente da ausência de conhecimentos técnicos-científicos (ausência de representação da
realidade) da errada interpretação da sintomatologia do paciente ou de dados laboratoriais ou imagiológicos
(representação deformada ou distorcida da realidade)] ou de execução, como o manejo indevido de
instrumentos na realização de acto clínico ou cirúrgico ou troca de produtos farmacológicos no tratamento
do paciente.” RODRIGUES, Álvaro da Cunha Gomes. Responsabilidade médica em direito penal: estudo
dos pressupostos sistemáticos, cit., p. 296-298.
299
“Não é de se estranhar que haja divergência de conduta entre os médicos e que tal fato represente erro de
um ou de outro. Há de se considerar que as decisões de cada profissional vão depender de múltiplos fatores
mas, principalmente, da sua própria cultura, capacidade, experiência específica no diagnóstico daquela
doença, particularmente fundamentada na vivência do procedimento. Tal contexto é complexo para todas as
áreas do saber em medicina e mais ainda quando se trata de cirurgia onde na maioria das vezes, as situações
são definitivas e irreversíveis. Não se pode esquecer de acrescentar à complexidade do fato que se deve
ponderar também a oportunidade deste ou daquele método para aquele doente, tendo em vista ainda sua
idade, sexo, outras doenças agravantes do quadro, bem como as condições do local em que se pretende
operar o paciente, seus recursos diagnósticos e assistenciais do momento ao pós-operatório.” MORAES,
Irany Novah. op. cit., p. 70-71.

96

No presente estudo, diante da complexidade que impõe o exercício da
Medicina em equipe, necessário estabelecer, conceitualmente, o que seja uma equipe
médica, que é escolhida por um médico, que o acompanhará nos atos cirúrgicos. Esta
equipe, que atende as internações, é composta de profissionais da área em que atua o
cirurgião, em geral integrada por médicos, enfermeiros, assistentes, instrumentador,
auxiliares, dentre outros profissionais de saúde, visando uma rápida intervenção e os
melhores incentivos para a recuperação do paciente.
Desta maneira, atuando os profissionais de saúde em uma equipe médica, há
de se determinar, se possível, do ponto de vista jurídico-penal, no âmbito culposo, a
responsabilização criminal de cada um dos integrantes desta equipe, se das
intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos resultarem um dano para o paciente. É
forçoso reconhecer, todavia, que quando se reúnem vários profissionais de saúde num
consórcio para a prática delituosa, na modalidade culposa, nem todos os integrantes
colaboram de maneira equânime para o resultado final.
A responsabilização penal dos diversos profissionais de saúde que, em
conjunto, simultânea ou sucessivamente, desenvolvem as suas atividades em equipe
médica, intervindo no processo terapêutico de um paciente, é delimitada pela análise
de dois princípios fundamentais; quais sejam, o princípio da divisão do trabalho e do
princípio da confiança.
Da análise desses dois princípios, teremos a possibilidade de determinar a
posição que cada profissional de saúde assume na equipe médica e estabelecer,
provavelmente, uma falta de cuidado de algum membro da equipe médica,
delimitando os deveres de cuidado de cada um.
Toda norma jurídica encerra sentido programático e pragmático300 e a redação do
300

“Toda norma jurídica encerra sentido programático e sentido pragmático. O Direito é ser/dever ser.
Contém ideologia, inspirada na realidade social. Evidente, como programa, busca manter, ou alterar o ser.
(...) A norma somente se mostra eficaz enquanto, no campo da experiência, ocorrerem situações ajustáveis
ou discordantes do preceito. (...) O Código Penal encerra as sanções jurídicas mais graves. O Estado,
insatisfeito com a realidade, arma o esquema normativo para enfrentá-la. A função do Código Penal, nesse
contexto, não é eliminar a criminalidade; o delito não é fenômeno apenas jurídico. Em sua etiologia,
encontram-se as causas de outras espécies. O Código Penal encerra a missão de resposta civilizada à
delinquência. (...) A Constituição da República, ajustando-se às conquistas histórico-culturais, traça linhas
mestras do Direito Penal. A legislação ordinária, então, a ela se vincula, em decorrência da chamada
hierarquia das normas jurídicas. É certo, outrossim, a lei gera efeitos na sociedade, podendo contribuir para
a aproximação do programático ao pragmático. A lei, já se disse, deve gozar de um mínimo de eficácia, no
sentido de absorção pela comunidade. (...) O Direito Penal brasileiro assenta-se no princípio da
culpabilidade (sentido moderno do termo). Decorrência da intransigente defesa do princípio da
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artigo 29, do Código Penal, refere-se à matéria do concurso de pessoas301, cujo nomen
juris pôs termo à equivocidade que ensejava a denominação de coautoria. Do ponto de
vista dogmático, o termo concurso de pessoas enseja a possibilidade maior para projetar a
conduta de cada um dos agentes, promovendo o adequado tratamento normativo.
Conclui-se, então, que no concurso de pessoas vigora o princípio da
responsabilidade subjetiva, individual; ninguém pode responder por crime de outrem.
O Direito Penal brasileiro assenta-se no princípio da culpabilidade, em decorrência
da intransigente defesa do princípio da responsabilidade subjetiva.
O artigo 29, do Código Penal, trata do concurso de pessoas302, cuja redação impede
a responsabilidade objetiva, afastando, assim, a responsabilidade por fato de outrem.

responsabilidade subjetiva. Com isso, a conduta ganha posição proeminente na economia do crime. O
delito passa a ser a resposta ao comportamento do agente, desde que haja atuado em circunstâncias
bastantes para atrair a reprovabilidade social. Hoje, acredito, foram banidas todas as hipóteses da
responsabilidade objetiva. (...) Nestes termos, o agente responde pela sua conduta. E não, como antes,
porque participara do iter criminis de outrem. (...) o grande mérito da atual redação do art. 29 foi deixar
claro, evidente que, mesmo no caso de concurso de agentes, vigora o princípio da responsabilidade
subjetiva, individual. Ninguém pode responder por crime de outrem.” CERNICCHIARO, Luiz Vicente.
Código Penal – concurso de pessoas. crime continuado. penas – aplicação e execução. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, São Paulo, ano 2, n. 8, p. 85-87, out./dez. 1994.
301
“Concurso de agentes. O crime, do mesmo modo que o fato ilícito, tanto pode resultar da ação (ou
omissão) isolada e exclusiva de uma só pessoa, quanto de uma conduta coletiva, isto é, da cooperação
(simultânea, ou sucessiva) de duas ou mais pessoas. Se essas se conjugam livremente, ou se há voluntária
adesão de umas a outras, visando todas ao mesmo resultado antijurídico, ou pelo menos, querendo a ação
conjunta de que era previsível derivasse tal resultado, não pode suscitar dúvida, do ponto de vista lógicojurídico, que o crime seja, na sua unidade, atribuível a cada uma delas, ainda que qualquer das atividades
individuais, considerada em si mesma, não fosse bastante para produzir o effectus sceleris. Sob o duplo
prisma psicológico e causal (dadas a consciente confluência de vontade e a relação de necessidade in
concreto entre o resultado e a conexão de atividades), impõe-se o raciocínio de que o crime pertence, por
inteiro, a todos e a cada um dos concorrentes. Embora pactuando com o ilogismo, que o direito penal
contemporâneo vai repelindo, de uma apriorística e irrestrita diferença de punição de codelinquentes, não é
outro o fundamento da tradicional concepção unitária do ‘concursus plurium ad idem delictum’: ainda
mesmo os concorrentes que, além dos que cooperam diretamente na execução ou consumação do crime
(chamados, restritamente, coautores), se tenham limitado a determiná-lo ou a instigá-lo (autores morais ou
intelectuais) ou a facilitar sua execução (cúmplices ‘stricto sensu’), isto é, a praticar atos que não realizam
qualquer elemento do conteúdo típico do crime, devem responder por este, porque não só o quiseram, como
não deixaram de contribuir para sua realização, conscientes da própria atividade dos outros. Decisivo, em
relação ao conceito unitário da participação criminosa, sob o aspecto jurídico-penal, é o vínculo psicológico
que une as atividades em concurso, ou seja, a vontade consciente de cada copartícipe referida à ação
coletiva. Se inexiste tal vínculo, o que se dá é a denominada autoria colateral, na qual, se qualquer das
atividades convergentes (mas desconhecidas uma das outras) realiza, sozinha, o resultado final, por este não
responderão os demais.” HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, cit., v. 1, t. 1, p. 398-399.
302
“A reforma da Parte Geral empreendida em 1984 representou um importante avanço (...) no âmbito da
teoria do delito. Embora a disciplina do concurso de agentes não tenha sofrido uma transformação notável
(...) é fora de dúvida que houve um aprimoramento. Desde logo, acresceu-se à regra básica parificadora, de
fundo causal, uma referência à culpabilidade de cada concorrente (art. 29). A participação de menor
importância (cumplicidade desnecessária), que no sistema do CP de 1940 não passava de simples atenuante
(art. 48, inc. II), converteu-se em minorante, causa especial de diminuição de pena (art. 29, § 1º), capaz de
levar a pena aplicada abaixo do patamar mínimo sem afrontar a súmula nº 231-STJ. A hipótese de
participação em crime menos grave, que antes implicava necessariamente responsabilidade objetiva (art.
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Nestes termos, o agente responde pela sua conduta, conforme expresso no referido
dispositivo legal “na medida de sua culpabilidade”.
O concurso de pessoas no crime de lesão corporal culposa decorrente de ato
médico, praticado em equipe médica, nas intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos é
uma questão polêmica303.

48, parágrafo único), dispõe agora de solução mais atenta às exigências do princípio da culpabilidade (art.
29, § 2º). Mantiveram-se as regras sobre comunicabilidade das circunstâncias (art. 30) e sobre
impunibilidade de atos preparatórios compartilhados (que interessa aos princípios da acessoriedade e da
executividade – art. 31).” BATISTA, Nilo. Concurso de agentes: uma investigação sobre os problemas da
autoria e da participação no direito penal brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 24-25.
303
Admitem o concurso de pessoas no crime culposo: Nelson Hungria: “Concurso em crime culposo. O
concursus delinquentium é plenamente admissível nos crimes culposos. Para que se reconheça o elemento
psicológico da participação criminosa é suficiente (...) a vontade consciente referida à ação comum. (...) se
o resultado não foi querido nem previsto, embora previsível, ou se foi previsto, mas não foi querido, dá-se
participação em crime culposo. (...) No crime culposo (do mesmo modo que no crime doloso) pode haver
cooperação de atividades simultâneas ou sucessivas. Desde que estas se apresentem subjetivamente
coligadas ou coordenadas, ou desde que uma saiba que contribui para outra, identifica-se o concurso”.
HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, cit., v. 1, t. 1, p. 420-421. Magalhães Noronha:
“Concursus delictorum. Parece-nos oportuno o exame da co-participação em face do nosso Código. Não é
assunto dos mais pacíficos, tanto que o estatuto italiano achou de bom aviso adotar norma expressa: ‘No
delito culposo, quando o evento houver sido causado pela cooperação de várias pessoas, cada uma delas
ficará sujeita às penas estabelecidas para o mesmo delito…’ (art. 113). Realmente, não poucas vozes, como
as de CARRARA e SIGHELE, sustentaram a impossibilidade da co-participação no crime informado pela
culpa. (…) Tais opiniões, não triunfaram, pois, não só a prática, como os princípios mostram ser possível a
cooperação no crime culposo. Com efeito, neste a ação causal é voluntária e o evento previsível. Ora se se
admite isso para um agente, por que não se admitir para o outro? NORONHA, Edgard Magalhães. Do
crime culposo, cit., p. 120-121. Francisco de Assis Toledo: “não há dificuldade para a aceitação da
coautoria nos crimes culposos. Ela se dá quando, segundo conhecida fórmula do Código italiano (art. 113,
caput), ‘o evento foi ocasionado pela cooperação de várias pessoas’. Nosso Código não possui dispositivo
expresso a respeito. A solução que decorre do sistema, porém, é a mesma conforme atesta a Exposição de
Motivos do Min. Francisco Campos, in verbis: ‘Para a teoria monística, finalmente, o crime é sempre único
e indivisível, tanto no caso de unidade de autoria, quanto no de coparticipação. É o sistema do Código
italiano. Os vários atos convergem para uma operação única. Se o crime é incindível, do ponto de vista
material ou técnico, também o é do ponto de vista jurídico. Foi esta a teoria adotada pelo projeto. A
preferência por ela já vinha do projeto Galdino Siqueira. É a teoria que fica a meio caminho entre a teoria
pluralística e a teoria tradicional. Assim, dispõe, peremptoriamente, o art. 25 do projeto: ‘Quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas’. Para que se identifique o
concurso não é indispensável um ‘prévio acordo’ das vontades: basta que haja em cada um dos
concorrentes conhecimento de concorrer à ação de outrem. Fica, destarte, resolvida a vexata quaestio da
chamada autoria incerta, quando não tenha ocorrido ajuste entre os concorrentes. Igualmente, fica solucionada,
no sentido afirmativo, a questão sobre o concurso em crime culposo, pois neste tanto é possível a cooperação
material quanto a cooperação psicológica, isto é, no no caso de pluridade de agentes, cada um destes, embora não
querendo o evento final, tem consciência de cooperar na ação. As diferenças subjetivas ou objetivas das ações
convergentes, na codelinquência, podem ser levadas em conta, não para atribuir a qualquer delas uma diversa
importância causal, mas apenas para um diagnóstico de maior ou menor periculosidade (Rocco)’. Nelson
Hungria essa mesma solução e também Magalhães Noronha. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou,
igualmente, em prol da admissão da coautoria culposa, embora registrando as divergências a propósito (RTJ,
52:116 e 54:18). A nosso ver, tais divergências de há muito deveriam ser reputadas superadas”. TOLEDO,
Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, cit., p. 304-306. Miguel Reale Júnior: “Concurso em
crime culposo. O comportamento culposo (...) constitui, com conhecimento da situação, a prática de uma ação
sem o devido cuidado, sendo possível um acordo de vontades de duas ou mais pessoas no sentido de nas
circunstâncias concretas deixar de respeitar a diligência que a experiência normal recomenda, em desprezo a este
dever. Como este dever de diligência é geral, exigível de toda e qualquer pessoa naquela situação, parte da
doutrina entende que não há diferenciação entre autor e partícipe (...) Acentua CUERDA RIEZU que a doutrina
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2.4. A teoria do erro humano de James Reason e a segurança do paciente
Nos últimos anos, as organizações e agências internacionais de saúde têm destacado
a necessidade de ampliar estratégias direcionadas para melhorar a qualidade do cuidado à
saúde e, consequentemente, atenuar os riscos inerentes a segurança dos pacientes304. Ao
longo desse período, desenvolveram-se pesquisas para a segurança do paciente, diante de
um número significativo de eventos adversos resultantes de alegados erros médicos.
Várias causas foram assinaladas como fomentadoras das condições de insegurança
do paciente, dentre elas, o silêncio que envolve a questão do erro médico. Apesar dos
esforços despendidos na busca da compreensão e criação de estratégias que contemplem
esse assunto, até o momento, poucas respostas efetivas foram obtidas e isso se deve, por
um lado, à complexidade do tema e, por outro, à complexa natureza do cuidado em saúde.
Os médicos e os demais profissionais da saúde, por sua natureza, buscam promover
a melhor assistência possível, por meio do compromisso e a disposição, individual ou em
alemã não admite a distinção entre autoria e participação nos crimes culposos, diferenciação que é aceita por
DIAZ Y GARCIA em sua compreensão restrita de autoria como domínio positivo sobre o fato, restando o
instigador como partícipe. Igualmente SPASARI anota que a participação é contestada por vários autores
italianos, cujo Código Penal em seu art. 113 prevê especificamente o concurso de pessoas no crime culposo,
sendo, no entanto, admitida por SPASARI. Considero que cabe razão a SPASARI, pois a existência de um dever
de cuidado geral não exclui a existência de um domínio do fato, como o poder de fazer ou deixar de fazer a
conduta instigada pelo cúmplice. (...) Creio que o disposto no art. 30 do Código Penal comprova a admissão da
participação em crime culposo, ao dispor que o auxílio, o ajuste, a determinação ou instigação são impuníveis se
o crime não chega a ser tentado, reconhecendo-se que há um autor principal que tem o domínio do fato, e pode
não cumprir a ação para a qual se instigou ou prestou auxílio, exatamente por exercer um poder sobre o fato,
orientando-o, dando-lhe vida ou não. (...) A contemporaneidade da participação é necessária, devendo o partícipe
ter o conhecimento atual da conduta do autor, devendo ser simultâneas as condutas que se inserem em um
processo causal produtor do evento. Mas destaca decisão do Supremo Tribunal Federal que a mera presença,
mesmo de superior hierárquico, não configura o concurso de pessoas na prática de ação imprudente, pois o
acordo de vontades, a adesão a um desrespeito à necessária diligência não se pode presumir a partir do silêncio.”
REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, cit., p. 324-325. Diverso, porém, o
entendimento de Nilo Batista: “É predominante, entre nós, a admissão de concurso em crime culposo, talvez pela
influência da doutrina italiana, que não poderia atuar como paradigma, no caso, face à presença de expresso
dispositivo (art. 113 do código penal italiano). (...) Há como fracionar o domínio do fato que fundamenta a
autoria nos delitos dolosos de ação; até com submissão ao critério formal-objetivo, é possível pensar no
fracionamento da execução da conduta típica; mas não há como fracionar a necessariamente individualizada
violação do dever objetivo de cuidado sobre a qual se assenta a autoria nos crimes culposos. Genialmente,
Delitala observava não ser conceitualmente possível o concurso de agentes em crime culposo (...) A
circunstância de que inúmeros e eminentes professores (...) bem como nossos tribunais, admitam o concurso de
agentes em crime culposo não redime o equívoco básico do raciocínio, que vai buscar em algo completamente
irrelevante para o direito penal (a proximidade física de condutas desatentas ao dever objetivo de cuidado), ou em
algo para ele insuficiente (a pura concausalidade), um traço de união fictício e enganoso. (...) cremos que só uma
interpretação lisamente causalista do art. 29 pode conduzir à afirmação de incompossibilidade entre o raciocínio
aqui exposto e o direito positivo. Uma interpretação menos submetida destrói essa objeção. Nega-se, pois, que
nos crimes culposos haja participação, como como coautoria.” BATISTA, Nilo. Concurso de agentes: uma
investigação sobre os problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro, cit., p. 82-84.
304
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), segurança do paciente “corresponde à redução ao mínimo
aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.” RUNCIMAN, W. et al. Towards
an international classification for patient safety: key concepts and terms. Int. J. Qual Health Care, v. 21, n.
1, p. 21, 2009.
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equipe, para a segurança do paciente. Entretanto, tal comportamento não impede que falhas
e acidentes ocorram durante a assistência prestada.
A segurança do paciente, um importante aspecto da qualidade em saúde, se tornou
foco de atenção a partir do relatório intitulado To err is human - “Errar é humano” apresentado pelo Institute of Medicine (IOM)305, dos Estados Unidos da América, em 1999,
relacionado ao estudo da prática médica de Harward (HMPS), que apontou a alta frequência de
eventos adversos resultantes do cuidado hospitalar, o qual estimou que entre 44 a 98 mil
americanos morrem, anualmente, em decorrência de erros da assistência à saúde.306
A partir de então, foi criada pelo governo americano e fundadores do IOM, a
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), com a missão de melhorar a
qualidade, a segurança, a eficiência e a efetividade do cuidado à saúde para os americanos,
descrevendo práticas médico-hospitalares mais seguras relacionadas à diminuição dos
danos causados aos pacientes.
Neste contexto, na tentativa de compreender e lidar com o fenômeno, James
Reason, professor de psicologia na Universidade de Manchester, entre os anos de 1977 a
2001, pela psicologia cognitiva, buscou a compreensão do comportamento humano na
ocorrência do erro e seus estudos vêm sendo utilizados em diversas áreas, sendo uma

305

CORRIGAN, Janet M.; DONALDSON, Molla S.; KOHN, Linda T. To err is human: building a safer
health system. The Institute of Medicine (IOM). Washington, D.C: National Academy Press, 1999.
306
“Especialistas estimam que cerce da 98 mil norte-americanos morrem, anualmente, em consequência de
erros médicos praticados nos hospitais norte-americanos. Esse número significa mais do que as mortes
causadas por acidentes de tráfego, câncer de mama ou AIDS – as três causas de morte que recebem maior
atenção da opinião pública norte-americana. O erro médico situa-se, pois, na quarta causa de óbito da
população norte-americana e, em considerando apenas um tipo de erro médico – aquele devido à medicação
-, ele causa mais mortes, anualmente, do que os acidentes de tráfego. Embora possam ser reconhecidos com
facilidade nos ambientes hospitalares, tais erros também são encontrados em outros setores da assistência
médica, como nos ambulatórios, consultórios particulares, farmácias, no atendimento de enfermagem em
domicílio e no chamado ‘home care’. Os custos financeiros relacionados a esse problema estão situados
entre 17 a 29 bilhões de dólares, determinados pela perda de renda (salários), queda do orçamento familiar,
deficiência física (sequelas) e custos com tratamento médico (que representam metade dos custos totais), e
despesas com diversos acontecimentos preveníveis. (...) Diante de tão expressivos e contundentes dados
estatísticos, o Instituto de Medicina, órgão da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos,
desenvolveu um grande projeto, com repercussão na categoria médica e na opinião pública, que tem
merecido, inclusive, o apoio de órgãos governamentais. O denominado Projeto Norte-americano de
Qualidade na Assistência à Saúde examinou detidamente as matérias relativas às denúncias de má prática
profissional médica nos Estados Unidos, recomendando, ao final, rigorosas mudanças na prática da
assistência médica norte-americana. A primeira de uma série de publicações propostas pelo Instituto de
Medicina veio a lume no mês de março de 2000, sendo intitulada ‘Errar é humano’, quebrando o silêncio
que envolvia o tema do erro médico e as suas consequências. ‘Errar é humano’ comprova,
surpreendentemente, que o erro médico não é apanágio do mau profissional no sistema de saúde, mas que
ele é cometido por bons profissionais que trabalham em sistemas desprovidos de segurança.” DRUMOND,
José Geraldo de Freitas; FRANÇA, Genival Veloso de; GOMES, Júlio Cézar Meirelles. Erro médico. 4. ed.
rev. atual. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2002. p. 11-12.
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referência e amplamente aceito por suas contribuições nos cuidados em saúde e à
segurança do paciente.
A teoria sobre o erro humano, produto da extensa pesquisa realizada por James
Reason, foi apresentada no ano de 1990, pela publicação do livro Human error, em que faz
uma análise profunda do tema, transcendendo a mera descrição de princípios gerais sobre a
ocorrência e tipos de erros.
Dada a sua importância mundial, no que concerne à segurança do paciente, James
Reason objetiva, com sua obra Human error, a transmissão e o fomento da discussão em
nível teórico, avançando no conhecimento a respeito dos processos em que o erro humano
se engendra; bem como na aplicação prática de seus estudos, com o propósito de eliminar
ou conter os efeitos adversos decorrentes desse erro.
2.5. O modelo de James Reason – “Queijo suíço”
James Reason, ao estudar e pesquisar o gerenciamento de riscos nas organizações,
estendeu a proposição de que fatores associados à organização e à gestão contribuem
decisivamente para a ocorrência dos acidentes, constituindo falhas latentes dos sistemas de
trabalho, tal qual os agentes patogênicos residentes nos sistemas biológicos.
No que se refere à segurança do paciente, o erro pode ser considerado um fracasso
nas ações planejadas para alcançar o escopo pretendido. A problemática dos erros
humanos307 pode ser estudada sob dois pontos de vista: na perspectiva da pessoa
307

“Los accidentes trágicos provocados por el error humano no son una novedad; pero, en el pasado, las
consecuencias quedaban confinadas al entorno más inmediato a la fuente del desastre. (...) el desarrollo de
los aspectos teóricos y metodológicos de la psicología cognitiva ha favorecido que los errores, por sí
mismos, se hayan convertido en objeto de estudio. No sólo han surgido inevitablemente más métodos
efectivos para la predicción y reducción de errores graves a partir da la mejor comprensión de los procesos
mentales; sino que ha quedado cada vez más claro que los estudios teóricos, para ofrecer una imagen
adecuada de los procesos de control cognitivos, además del funcionamiento correcto, deben explicar las
variedades más predecibles de la falibilidad humana. Lejos de derivar de tendencias irracionales o
inadecuadas, estos errores recurrentes tienen su origen en procesos psicológicos fundamentalmente útiles.
(...) Una de las tesis centrales de este libro es que el número relativamente limitado de maneras en que se
manifiestan los errores está inextricablemente relacionado con las reglas computacionales por las que se
seleccionan y recuperan las estructuras de conocimiento almacenadas, en respuesta a lo que demanda cada
situación. Y son justamente estos procesos los que confieren a la cognición humana su ventaja más clara
sobre otros dispositivos computacionales: la extraordinaria capacidad de simplificar complejas tareas de
procesamiento de la información. La ejecución correcta y los errores sistemáticos constituyen dos caras de
la misma moneda. O, dicho quizá con más precisión, constituyen dos caras del mismo ‘balance’ cognitivo.
(...) El error humano no es tan abundante ni tan variado como su vasto potencial parece indicar. Los errores
no sólo son mucho menos frecuentes que las acciones correctas, sino que tienden a adoptar un número
sorprendentemente limitado de formas, teniendo en cuenta las variedades posibles. Además, presentan un
aspecto muy semejante en un amplio abanico de actividades mentales. Por lo tanto, es posible identificar
formas comparables de errores en ámbitos como las acciones, el habla, la percepción, la memoria, el
reconocimiento, el juicio, la solución de problemas, la toma de decisiones, la formación de conceptos, etc.
La ubicuidad de estas formas recurrentes demanda la formulación de teorías del control cognitivo más
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(aproximação pessoal) e do sistema (aproximação do sistema), cada qual possuindo um
modelo próprio de causa dos erros, com uma filosofia diferente de gerenciamento.
Na aproximação pessoal, focam-se os atos inseguros, consistente nos erros e
violações

de

procedimentos

de

médicos,

cirurgiões,

enfermeiros,

anestesistas,

farmacêuticos, dentre outros, resultantes de processos mentais aberrantes, tais como
esquecimentos, desatenção, baixa motivação, falta de cuidado, negligência e imprudência.
Seus seguidores tratam os erros como uma questão moral.
Na aproximação do sistema, os seres humanos falham e os erros são esperados, mesmo
nas melhores organizações, pois os erros são vistos como consequências e não causas, tendo sua
origem não tanto na natureza humana, mas em fatores sistêmicos. Nesse caso, embora não se possa
mudar a condição humana, podem-se mudar as condições em que os seres humanos trabalham.
Ao observar os acidentes organizacionais, James Reason buscou uma explicação
lógica para esses fenômenos e demonstrou que todo acidente organizacional é originário do
rompimento de barreiras e proteções que separam os perigos e os danos às pessoas,
denominados de perdas, conforme figura abaixo.

Figura 1. O modelo epidemiológico descreve o acidente por meio de uma analogia à saúde do
sistema (acidentes são gerados da mesma forma que a doença) e a um “Queijo Suíço”: as
defesas, barreiras e salvaguardas (layers of defences, barriers and safeguards) podem ser
penetradas, como se vê pela seta, por perigos (hazards) ocasionando danos, denominados de
perdas (Losses). Estas barreiras são continuamente rompidas por falhas ativas (cometidas pelos
operadores, geralmente situados no final da cadeia dos eventos, com consequências imediatas) e
latentes do sistema (são condições estruturais que, embora não tenham consequências imediatas,
estão sempre presentes no sistema, aguardando um fator desencadeador para serem percebidas.

globales que las habitualmente derivadas de los experimentos de laboratorio, puesto que éstos se centran
necesariamente en aspectos restringidos de la función mental en entornos básicamente artificiales.”
REASON, James. op. cit., p. 25-27.
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Os estudos e pesquisas desenvolvidos por James Reason foram, recentemente,
direcionados à área de saúde, área bastante complexa e em constante evolução, resultante
de avanços sociais, científicos e tecnológicos.
O modelo do "Queijo Suíço", proposto em 1990, por James Reason, está baseado
em defesas, barreiras e salvaguardas que, na maioria das vezes, funcionam bem, mas
sempre existem deficiências. As medidas de segurança baseiam-se no fato de que não
podemos mudar a natureza humana, mas sim as condições sob as quais os seres humanos
trabalham. Quando um evento adverso ocorre, o importante não é quem cometeu o erro,
mas sim como e porque as defesas falharam.
Em um contexto hipotético, cada camada de defesa, barreira ou salvaguarda deveria
estar íntegra, entretanto, via de regra, apresentam-se como “fatias de um queijo suíço”,
cheias de buracos.
Contudo, de forma diferente do queijo, esses buracos estão continuamente se
abrindo e fechando em diferentes momentos. Tais buracos, em uma camada, são
inofensivos, mas quando ocorre um alinhamento destes buracos nas diferentes camadas do
sistema de defesas, barreiras ou salvaguardas, ocorre a possibilidade de ocorrência de um
evento perigoso, conforme figura abaixo.

Figura 2. Dinâmica das causas dos acidentes, mostrando uma trajetória de oportunidade de acidente
(trajectory of accident opportunity) que se origina nos níveis superiores do sistema e penetra em
vários sistemas defensivos, passando pelos planos da condição prévia e ato inseguro (phychological
precursors – unsafe acts) e através de três capas sucessivas de defesas em profundidade (defense-indepth). Isto provoca uma complexa interação entre os erros e uma variedade de eventos
desencadeantes locais (local triggers – intrinsic defects – atypical conditions). Os buracos nas defesas
surgem por duas razões: falhas ativas e condições latentes. A figura reflete claramente que a
probabilidade de a seta (trajetória) encontrar buracos, em todas as camadas de defesas, no mesmo
momento, é muito pequena.
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Neste cenário dinâmico, o trabalho na aréa de saúde caracteriza-se como relacional,
pela interação entre os profissionais da área médica, paciente e tecnologia, sendo que o
resultado desse trabalho é influenciado pela característica do procedimento, do ambiente
onde está sendo realizado e do contexto organizacional.
James Reason308 evidencia as características do sistema de saúde que predispõem a
ocorrência de falhas: ambientes incertos e dinâmicos; várias fontes de informação;
mudanças, imprecisões e objetivos que se confundem; necessidade de processar
informações atualizadas em situações e circunstâncias que mudam rapidamente;
dependência de indicadores diretos; problemas que podem ser imprecisos; ações que têm
consequências imediatas e múltiplas; momentos de intenso estresse permeados por longos
períodos de atividade rotineira e repetitiva; tecnologia sofisticada com muitas
redundâncias, interface entre operador e equipamentos complexos e muitas vezes confusos;
alto risco, múltiplos indivíduos com diferentes prioridades e um ambiente de trabalho
altamente influenciado por normas de alguns grupos e pela cultura organizacional.
Por meio dos estudos e pesquisas desenvolvidos por James Reason, percebemos
que se, por um lado, no mundo ideal, as barreiras de proteção deveriam ser intactas, não
sendo permitida nenhuma penetração por possíveis acidentes, por outro, no mundo real,
cada barreira tem suas deficiências – os buracos, que são as falhas ativas e as condições
latentes.
As falhas ativas, geralmente, têm um impacto de curta duração sobre as defesas e
são representadas pelos atos inseguros praticados por pessoas que estão em contato direto
com o sistema, podendo adotar diferentes formas: deslizes, lapsos, perdas, erros e
violações de procedimentos.
As condições latentes são representadas pelas patologias intrínsecas do sistema, e
surgem a partir de decisões, tendo efeitos adversos: podem contribuir para o erro no local
de trabalho (exemplo: pressão de tempo, sobrecarga de trabalho, equipamentos
inadequados, fadiga e inexperiência) e podem criar buracos ou deficiências duradouras nas
defesas (indicadores não confiáveis, procedimentos não exequíveis, dentre outros).
As condições latentes podem permanecer dormentes no sistema por anos antes que
se combinem com as falhas ativas provocando acidentes. As falhas ativas não podem ser
308

REASON, James. Safety in the operating theatre - part 2: human error and organisational failure.
Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1743973/pdf/v014p00056.pdf>. Acesso
em: 10 set. 2014.
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previstas facilmente, mas as condições latentes podem ser identificadas e corrigidas antes
de um evento adverso. Desta forma, as falhas humanas podem ser controladas, mas nunca
eliminadas.
James Reason enfatiza a necessidade de criação e manutenção de um sistema
resiliente, tal qual o sistema de saúde é, tornando-o robusto e praticável em face de
situações que envolvem riscos humanos e operacionais e, consequentemente, a ocorrência
de erro, potencializando a capacidade de vigilância e cautela nas pessoas de ponta, que
representam a última barreira.
Nessas circunstâncias, deve-se ter cautela na questão da responsabilização penal do
médico, muitas vezes, diante das fragilidades e deficiências nas barreiras de defesas do
sistema de saúde por inteiro. É uma questão a ser repensada, pois a análise da culpa, por si
só, na condução de julgar309 o alegado erro médico é feita de maneira superficial, o que
impede a utilização de uma estratégia correta e eficaz para melhorar a segurança do
paciente. Portanto, é imperativo que os profissionais de saúde sejam capazes de empregar
ações mais efetivas310 para evitar eventos adversos, não desejáveis. O que se tem visto,
com frequência, é a punição do médico e de profissionais da área de saúde, mantendo-se os
sistemas precários e de risco inalterados, colocando o paciente em risco constante.

309

“Antes de juzgar con excesiva severidad los fallos humanos que se concatenan para provocar un desastre,
debemos realizar una distinción clara entre la forma en que aparecen los precursores en la actualidad, a la
vista del conocimiento del infeliz resultado, y la forma que parecieron tener en su momento. (...) La idea de
la responsabilidad personal está profundamente arraigada en las culturas occidentales. (...) Todo desastre
provocado por el hombre lleva inevitablemente a una búsqueda de culpables humanos. (...) Pero antes de
aventurar un juicio, debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes. Primero, la mayor parte de las
personas implicadas en un accidente grave no son ni estúpidas ni temerarias, aunque es posible que hayan
estado ciegas a las consecuencias de sus acciones. Segundo, debemos evitar ser presas del error
fundamental de atribución (culpando a las personas y pasando por alto los factores situacionales). (...)
Tercero, antes de ver la paja en el ojo ajeno, el observador retrospectivo debe ser consciente de la existencia
de la viga en el propio supone el sesgo retrospectivo.” REASON, James. El error humano, cit., p. 295-296.
310
Um exemplo clássico: Trabalho desenvolvido por Peter Pronovost, em Michigan, nos Estados Unidos da
América, em que se reduziu para zero, após 18 meses de intervenção, as taxas de infecção de corrente
sanguínea associada a cateter, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por meio de cinco ações
combinadas (bundles): higiene das mãos; barreira máxima de proteção; antissepsia da pele no local de
inserção com clorexidina; evitar o sítio femoral e a pronta remoção de cateteres desnecessários, associadas
a outras estratégias, a saber, dentre outros: construção de cartazes com todas as informações necessárias
para a realização dos procedimentos, checklist de procedimentos. PRONOVOST, Peter at al. An
intervention to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU. The New England Journal of
Medicine. Disponível em: <http://www.nejm.org>. Acesso em: 17 jul. 2014.
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3. LESÃO CORPORAL CULPOSA E A RESPONSABILIDADE
PENAL DO MÉDICO NA LEI 9.099/95

3.1. A Lei nº. 9.099/95 no sistema processual penal brasileiro
Desde o início do século XX, eram buscadas alterações no sistema processual
penal, à procura de instrumentos que garantissem a efetividade311 do processo e sua
instrumentalidade.
Os institutos fundamentais do direito processual, tais como a jurisdição, a ação,
defesa e processo, desafiavam os doutrinadores sob um enfoque interdisciplinar, visando à
desburocratização da Justiça312, já que o enorme número de delitos de ínfima expressão
resultava em diminuição de tempo para investigação policial e julgamento das infrações de
maior gravidade, implicando tardia resposta do Poder Judiciário, que tanto tem contribuído
para agravar o sentimento de impunidade que assola a sociedade.

311

“Realmente, há muito tempo que os problemas gerados pela crise dos sistemas de prevenção e repressão
das infrações penais, com a clássica deficiência de recursos humanos e materiais, abrangendo órgãos e
serviços policiais e judiciários, assumiram conformação neurotizante para os profissionais e os dependentes
da prestação jurisdicional. O tema, discutido em âmbito mundial, é objeto da análise de doutrinadores
preocupados com um dos objetivos essenciais do processo, tanto penal como civil: a sua efetividade.”
DOTTI, René Ariel. Conceitos e distorções da Lei nº. 9.099/95 – temas de direito e processo penal. In:
PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes (Org.). Juizados especiais criminais: interpretação e crítica. São
Paulo: Malheiros Ed., 1997. p. 34.
312
“O que verdadeiramente me preocupa, em primeiro lugar, é a consciência, vinda de longe, da exatidão
objetiva de muitos dos seríssimos vícios atribuídos à prestação dos serviços judiciários no País. Eles vão da
indigência e da má distribuição dos recursos humanos e materiais disponíveis à crescente lentidão das
decisões, que se somam à carestia do processo e ao obsoletismo das formas processuais, tudo a concorrer
afinal, decisivamente, para a ineficiência e o resultado frequentemente iníquo e socialmente discriminatório
da ação da Justiça no Brasil. É certo que essas verdades não são de hoje e que, para os profissionais do
Fórum, são evidências que muitos já assimilaram como irremediáveis. De minha parte, não sou de
conformar-me com mazelas e injustiças, apenas porque sejam velhas. De resto, há algo de novo, que,
acabrunhante para nós, é historicamente positivo: a expansão social da consciência popular das deficiências
da Justiça e a exigência cada vez maior de sua superação. O fenômeno parece refletir, de um lado, a
saudável reação de uma cidadania cada vez menos dócil à persistência dos mais cruéis indicadores da
iniquidade de nossa ordem social: neles se incluem, em posição de relevo, os obstáculos de toda sorte ao
acesso do homem sem privilégios à jurisdição, salvo para compor a clientela de preferência da repressão
penal ou da garantia dos créditos da agiotagem voraz. (...) Por isso, o descrédito da Justiça, revelado nas
pesquisas de hoje, traduz, em grande parte, o refluxo daquelas mesmas esperanças, até agora frustradas,
que, ontem, as estatísticas também documentaram. Tudo isso – é preciso assumi-lo – são realidades
inegáveis, que não admito, porém sejam invencíveis. Claro, seria leviano atribuir toda a responsabilidade
por elas à própria magistratura: pende, grande parte dos problemas fundamentais do Judiciário, da decisão
dos poderes políticos, particularmente, de medidas legislativas imprescindíveis e urgentes. É um exemplo
marcante a lei que discipline os juizados especiais – uma das alternativas mais alvissareiras da Constituição
ao congestionamento, ao custo e a lentidão das estruturas judiciais ordinárias” PERTENCE, Sepúlveda.
Discurso de posse. Supremo Tribunal Federal. Brasília: Imprensa Nacional, 1995. p. 41-43.
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A origem legislativa dos Juizados Especiais no ordenamento jurídico brasileiro está
capitulada no artigo 144, §1º. alínea “b”, da Constituição de 1967313, sendo que a
regulamentação do referido dispositivo constitucional deu-se dezessete anos depois, em 07
de novembro de 1984, pela Lei n.º 7.244, com a criação dos Juizados Especiais de
Pequenas Causas, designados em virtude do reduzido valor econômico dos pleitos cíveis
discutidos, visando assegurar, na prática, com a descentralização dos serviços judiciários e
alterações procedimentais, a tão desejada solução diferenciada dos conflitos menores, que
por onze anos estiveram em plena vigência.
No âmbito do sistema formal de controle social, a ânsia por alterações estruturais
no processo penal e a ineficiência das formas usuais de tutela jurisdicional, muitas vezes,
com o cumprimento de solenidades processuais, contribuíram, aliada à morosidade da
Justiça relacionada, o aumento do índice da criminalidade, o sentimento de insegurança
nos grandes aglomerados urbanos e a pressão da opinião pública amplificada pelos meios
de comunicação de massa, para a ideia de uma resposta judicial penal mais célere314, mas
com a preservação da segurança jurídica, em que o legislador buscasse outras sanções
alternativas à pena de prisão315.
Com a finalidade de estabelecer uma ligação entre a justiça formal e abstrata e a
demanda por uma justiça substantiva, as estratégias do sistema de controle penal formal
incluem, em diversas ordenações jurídicas estrangeiras316, a informalização processual,
criticada doutrinariamente, dentre outros aspectos, pelo aumento dos poderes do Ministério
Público nos acordos; aplicação de pena sem aferição de culpabilidade; aos riscos para a
defesa do imputado ao renunciar às garantias constitucionais.

313

Constituição Federal de 1967: “Art. 144. Os Estados organizarão a sua Justiça, observados os artigos 113 a
117 desta Constituição e os dispositivos seguintes: § 1º. A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal
de Justiça: b) juízes togados com investidura limitada no tempo, os quais terão competência para
julgamento de causas de pequeno valor e poderão substituir juízes vitalícios.”
314
Vide, quanto ao entendimento de Carnelutti, de que o tempo é um inimigo contra o qual o juiz luta
desesperadamente no afã de dar a resposta judicial o mais rápido possível: CARNELUTTI, Francesco.
Diritto e processo. Capoli: Ed. Morano, 1958. p. 354.
315
Vide, quanto a ideia de pena como fator reeducativo: VASSALI, Giuliano. Funzione e insufficienze dela
pena. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Milano, v. 4, t. 2, p. 339, 1961.
316
“Numa perspectiva de direito comparado pode dizer-se que nos sistemas de resolução dos litígios de
responsabilidade médica por via judicial (onde se inclui quase toda a Europa) – nos quais se avalia a
conduta do médico e seguidamente se procede a um juízo de culpa pessoal – os procedimentos são morosos
e custosos, e ainda poucos conseguem ganho de causa. Já nos sistemas de resolução extrajudicial, isto é,
por acordo ou decisão de uma autoridade administrativa ou de um painel composto por experts nesta
matéria (típicos dos países escandinavos, e provavelmente também a França aqui pode ser incluída) existem
normas especiais para a responsabilidade médica, o procedimento é mais expedito e menos custoso, e
praticamente todos os danos são compensados, independentemente da culpa do médico, por uma espécie de
‘seguro coletivo’” RAPOSO, Vera Lúcia. op. cit., p. 6.
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Também, os doutrinadores criticam a fragilidade do controle jurisdicional; sendo,
ainda, discutível como medida eficaz de política criminal. Como paradigma, temos o
direito norte-americano, nas “pequenas reclamações” (small claim), com os acordos
processuais - plea agreements ou plea bargaining, direcionados à prevenção e
repressão dos ilícitos de natureza criminal, consistente na negociação entre o
Ministério Público e a defesa.
Inúmeros são os casos, quando esquecida a vinculação à política criminal, de
acordos inexplicáveis, em que se obtém uma confissão de culpa (plea of quity) em troca de
uma acusação por um crime, que pode ser até menos grave; por exemplo: admite-se trocar
homicídio doloso por culposo. A plea negotiation é responsável pela solução de
quantidade expressiva dos delitos, processados sem contraditório, pelo debate público e
antagônico entre as partes.317
No direito estrangeiro, é antiga a experiência com o consenso na Espanha e
Alemanha, em que as soluções conciliatórias ou informalizantes visam promover a
interação entre vítima e imputado, como forma de superar o conflito que está na origem do
suposto fato delituoso.
Neste contexto de transformações sociais e jurídicas, insere-se, na Europa, a ideia
de ampliar as possibilidades do processo penal com o reforço da autonomia da vontade,
por meio de institutos que materializam um novo modelo de Justiça Penal, como temos na
França, que promoveu recentes inovações no Código de Processo Penal, expandindo o
consenso, tendo o modelo francês mecanismos de descriminalização318 e de informalização
processual para as denominadas “pequenas desordens sociais” (petits désordres sociaux),
no controle da delinquência.319 Na Itália, o patteggiamento, previsto inicialmente na Lei nº.
689, de 1981, com alterações provocadas pela reforma processual em 1988, consistente no
acordo entre o Ministério Público e o acusado, que pode ser firmado com a finalidade de
resolver o processo, rapidamente, com a applicazione della pena su richiesta delle parti,
caracterizado como negociação entre as partes, dispensando o rito formalístico do
procedimento ordinário.

317

DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinqüente e a
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Ed., 1997. p. 484 e ss.
318
Vide, sobre os movimentos de descriminalização e neocriminalização: CERVINI, Raúl. Os processos de
descriminalização. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995.
319
COSTA-LASCOUX, Jacqueline. La régulation des petits désordres sociaux. Les Cahiers de La Sécurité
Intérieure, Paris, v. 18, p. 139-146, 4º. trim. 1994.
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Pelo patteggiamento há a possibilidade de o Ministério Público, com o
consentimento do acusado ou deste, com a aceitação do Ministério Público, propor ao Juiz
sanções substitutivas, penas pecuniárias e privativas de liberdade. O patteggiamento não é
considerado um benefício, mas um verdadeiro procedimento alternativo ao juízo oral,
sendo compatível com a suspensão condicional da pena.
A sentença que homologa o patteggiamento, ou seja, que aplica a pena solicitada
pelas partes, não determina diretamente a extinção do delito, mas é equiparada a uma
sentença de condenação, apesar de este posicionamento não se apresentar uniforme entre
os doutrinadores italianos, tendo reflexos na reincidência, na habitualidade e
profissionalidade do delito.
O patteggiamento pode se verificar em diferentes etapas do procedimento: na fase
de investigação e coleta de informações para posterior propositura da ação penal (indagini
preliminari); na udienza preliminare, etapa intermediária, em que o magistrado examina,
após o contraditório, se há os indícios necessários para o Ministério Público sustentar a
imputação, e antes do dibattimento.320
Em Portugal, com a aprovação do Código de Processo em 1987 e a promulgação da
Lei nº. 59/1998, iniciou-se a fase da justiça do consenso, com a desformalização de ritos e
com a criação dos institutos processuais: do arquivamento em caso de dispensa de pena; a
suspensão provisória do processo; o processo abreviado e o processo sumaríssimo. Nesse
quadro de transformação legislativa lusitana, predominam as ideias de informalidade,
consenso, oportunidade, celeridade e ressocialização, dentre outros.321
Inspirada pelos institutos consensuais italianos e portugueses, é nesse clima que
nasce a Lei nº. 9.099/95, no que diz respeito às infrações penais de menor potencial
ofensivo e com tal legislação se visa à criação de uma Justiça Consensual, com formas de
procedimento orientadas pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da celeridade,
da oralidade e da economia processual, em favor de um procedimento menos formal e mais
rápido322, comprometida com a defesa dos postulados do Estado Democrático de Direito e
respeito à dignidade da pessoa humana.

320

GIUSTOZI, Raimondo. Manuale pratico del nuovo processo penal. Padova: Cedam, 1991.
ANDRADE, Manuel da Costa. Consenso e oportunidade. In: JORNADAS DE DIREITO PROCESSUAL
PENAL: O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Coimbra: Almedina, 1992. p. 321-358.
322
Em absoluta discordância da noção de celeridade processual da Lei nº. 9.099/95, elevadas vozes ergueramse: “A cegueira jurídica decorre do afã de se permitir a celeridade, alcançada a valor supremo. A vontade de
resolver o problema da Justiça conduziu à adoção de uma lei inconstitucional, como se o problema da
321
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A Lei nº 9.099/95, de 27 de setembro de 1995323, teve uma acolhida favorável da
parte de quase todos os operadores do Direito Penal e Processual Penal, sendo recebida
com simpatia e discursos entusiásticos, com a reação favorável ao seu texto e à nova
proposta de justiça criminal para os crimes de menor potencial ofensivo, inovando nosso
sistema processual-penal324; não obstante muitos dos seus pontos terem sido severamente
questionados por expoentes de nossa doutrina.
Cumprindo determinação estabelecida no artigo 98, inciso I, da Constituição
Federal de 1988325, o legislador instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, criando
o procedimento sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo.
No que se refere ao tratamento dispensado ao crime de lesão corporal culposa,
passou a exigir a via despenalizadora indireta da representação para se instaurar a ação

Justiça estivesse apenas e tão somente na morosidade da prestação jurisdicional, e não na injustiça das
decisões. Portanto, coloca-se a maximização dos resultados, o eficientismo próprio da sociedade pósindustrial, acima do valor da Justiça. Este é o jogo de valores que presidiu a elaboração desta lei,
prevalecendo o interesse de resolver o mais rápido possível os processos.” REALE JÚNIOR, Miguel. Pena
sem processo. In: PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes (Org.). Juizados especiais criminais:
interpretação e crítica. São Paulo: Malheiros Ed., 1997. p. 28; “Lamentavelmente, porém, a falta de
simetria e os vícios legiferantes que a prática iria desnudar, estão se convertendo em fontes de insegurança
social e de injustiça material que não estão sendo devidamente compensados por muitos intérpretes e
aplicadores da lei. Podem-se identificar três fatores essenciais que estão produzindo, em muitos Juizados,
um novo quadro de anomia: a) o entendimento equivocado de que a LJECC (Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais) tem a finalidade exclusiva de ‘limpar a mesa’, com o simplismo e não a simplificação
de atos e formas processuais; b) a interpretação ligeira e assistemática de muitos dispositivos, em prejuízo
da segurança jurídica; c) a desconsideração do direito penal e do direito processual penal como
instrumentos de controle da criminalidade. Vários conceitos estabelecidos pelo novo diploma estão sendo
distorcidos de modo a produzir a massificação e o esvaziamento de todo um sistema de princípios e regras
que devem informar o repertório dos ilícitos e das sanções.” DOTTI, René Ariel. Conceitos e distorções da
Lei nº. 9.099/95 – temas de direito e processo penal, cit., p. 35-36.
323
Vide, em relação à origem da Lei nº. 9.099/95 e o trâmite legislativo: JESUS, Damásio Evangelista de. Lei
dos juizados especiais criminais anotada. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 25. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES
FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. Juizados especiais
criminais: comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. p. 25-29.
324
Para Ivette Senise Ferreira, a Lei nº. 9.099/95 pretende “fornecer uma pronta resposta jurídica, que se
considera útil e adequada para reprimir e prevenir a pequena criminalidade, de menor reprovabilidade
social, que merece tratamento distinto daquele que é dispensado à criminalidade mais grave”. FERREIRA,
Ivette Senise. A Lei nº. 9.099/95 e o direito penal ambiental. In: PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes
(Org.). Juizados especiais criminais: interpretação e crítica. São Paulo: Malheiros Ed., 1997. p. 11-12.
325
Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988, originariamente, previa o Juizado Especial Criminal como
órgão da Justiça dos Estados e do Distrito Federal: “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios,
e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes
para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais
de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau”.
Posteriormente, a Emenda Constitucional nº. 22, de 18 de março de 1998, acrescentou um parágrafo ao
artigo 98 da Constituição, dispondo sobre “a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal”,
renumerado pela Emenda Constitucional nº. 45, de 30 de dezembro de 2004, em que no § 1º. do referido
dispositivo constitucional, temos que: “Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito
da Justiça Federal.”
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penal, nos crimes de lesão corporal leve e culposa326; introduzindo no sistema processualpenal brasileiro, a composição cível, transação penal e a suspensão condicional do
processo327.

3.2. Dos Juizados Especiais Criminais (JECrim)
Na história constitucional brasileira, nunca se confiou tanto ao Poder Judiciário a
incumbência de solucionar os conflitos individuais e coletivos da sociedade, como fez a
Constituição de 1988, ao ampliar as vias de acesso à tutela jurisdicional ao cidadão, às
entidades associativas e ao Ministério Público.
De modo a debelar a morosidade na resolução de conflitos da sociedade brasileira,
sendo perceptível há muito tempo que “os mecanismos processuais também já não
conseguem exercer de maneira eficaz seu papel de absorver tensões, dirimir conflitos,
administrar disputas e neutralizar a violência”328, criaram-se os Juizados Especiais
Criminais (JECrim)329, pela Lei nº. 9.099/95.
Tais Juizados foram concebidos com o objetivo de resgatar o prestígio e a
credibilidade da Justiça penal, atendendo aos hodiernos clamores da sociedade no combate

326

Art. 88, da Lei nº. 9/099/95: “Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de
representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.”
327
Como observa Bitencourt: “A implantação dos Juizados Especiais Criminais, particularmente, a previsão
dos seus novos institutos, tais como, composição cível, transação penal e suspensão do processo, parece
que liberou completamente a imaginação de alguns operadores do direito que, de um modo geral,
lançaram-se em uma corrida interminável, onde vencerá quem ousar mais. Como a criatividade humana, a
fantasia e a imaginação, não conhecem limites, correm o risco de envolverem-se em uma moderna Torre de
Babel. Com efeito, é preciso ter cautela, para não iniciarem uma viagem sem retorno, ao ignorarem os
princípios fundamentais de garantia do direito penal, tão caros à História da Humanidade, que somente
conseguiram solidificar-se a partir da Revolução Francesa.” BITENCOURT, Cezar Roberto. Algumas
questões controvertidas sobre o juizado especial criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São
Paulo, ano 5, n. 20, p. 83, out./dez. 1997.
328
FARIA, José Eduardo. As transformações do direito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo,
ano 6, n. 22, p. 231, abr./jun., 1998. C.f. infra p. 236, em que ao final deste artigo, José Eduardo Faria
questiona: “Que futuro poderá ter esse tipo de ordenamento jurídico? Se levarmos em conta que estes
últimos anos registraram mudanças profundas na concepção arquitetônica dos sistemas legais, na
quantidade e na complexidade das regulações normativas, na natureza e no alcance dos conflitos sócioeconômicos, nas estruturas, no conteúdo e nos objetivos dos códigos e das leis, no volume de informações
sobre o direito e na velocidade de sua circulação e, por fim, nas próprias categorias epistemológicas das
diferentes teorias jurídicas, seria irresponsável tentar oferecer uma resposta objetiva, firme e precisa para
essa indagação”.
329
Lei nº. 9.099/95: “Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos,
tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial
ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006).
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da
aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da
composição dos danos civis. (Incluído pela Lei nº 11.313, de 2006)”
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à criminalidade e à impunidade; ou seja, com a aparente finalidade de dar efetividade à
norma penal330.
Esse diploma é considerado por muitos331, como um avanço no campo da Justiça
Criminal, na medida em que o legislador demonstrou preocupação com a vítima, objetivando,
sempre que possível, a reparação dos danos sofridos, no qual se abre um espaço para o
consenso e acesso mais direto da população aos órgãos judiciais, com rápida solução
jurisdicional e pronta aplicação da pena, nas infrações penais de menor potencial ofensivo332.
É o que vemos, por exemplo, no crime de lesão corporal culposa decorrente de ato
médico, dando-se ênfase na reparação de danos eventualmente causados à vítima
(paciente) pelo autor dos fatos (neste trabalho, nos referimos ao médico) e à aplicação de
medidas alternativas à pena de prisão, com a adoção de um procedimento ágil333,
330

Aqui também a locução de José Eduardo Faria, no sentido de que há “uma transformação paradigmática do
direito penal. Como a produtividade na economia globalizada vem sendo obtida às custas da degradação
salarial, da rotatividade no emprego, do aviltamento das relações trabalhistas, da informatização da
produção e do subsequente fechamento dos postos convencionais de trabalho, a sinergia entre a
marginalidade econômica e a marginalidade social tem levado o Estado a reformular seus esquemas de
controle e prevenção dos delitos e a incorporar no âmbito das políticas penais problemas e situações criadas
pela deslegalização e desconstitucionalização dos direitos sociais e pela ausência de políticas distributivas e
compensatórias. Criminalizando esses problemas e essas situações, cada vez mais ele amplia o caráter
repressivo de suas normas penais, desconsiderando os fatores políticos, sócio-econômicos e culturais
inerentes nos comportamentos por elas definidos como transgressores. (...) Por isso, enquanto nos demais
ramos do direito positivo vive-se um período de desregulamentação, deslegalização e
desconstitucionalização, no direito penal se verifica a definição de novos tipos de delito; a criminalização
de várias atividades e comportamentos em inúmeros setores da vida social; a relativização dos princípios da
legalidade e da tipicidade, mediante a utilização de regras com conceitos deliberadamente indeterminados,
vagos e ambíguos, ampliando extraordinariamente a discricionariedade das autoridades policiais e com isso
lhes permitindo invadir esferas de responsabilidade do Judiciário; e, por fim, a redução de determinadas
garantias processuais, mediante, por exemplo, a inversão do ônus da prova, passando-se a considerar
culpado quem não prova sua inocência.” FARIA, José Eduardo. op. cit., p. 239.
331
Destaque-se, dentre outros, Ada Pellegrini Grinover, defensora entusiasta dos Juizados Especiais, muito
antes do surgimento da Lei nº. 9.099/95: GRINOVER, Ada Pellegrini. Procedimentos sumários em matéria
penal. In: PENTEADO, Jacques de Camargo (Org.). Justiça penal: crimes hediondos, erro em direito penal,
juizados especiais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1993. p. 16-17. Nesse esteio, a seguinte
afirmação: “É indiscutivelmente a via mais promissora da tão esperada desburocratização da Justiça
Criminal (grande parte do movimento forense criminal poderá ser reduzido), ao mesmo tempo em que
permite a pronta resposta estatal ao delito, a imediata (se bem que na medida do possível) reparação dos
danos à vítima, o fim das prescrições (essa não corre durante a suspensão), a ressocialização do autor dos
fatos, sua não reincidência, uma fenomenal economia de papéis, horas de trabalho etc..” GRINOVER, Ada
Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio.
op. cit., p. 17-18.
332
Lei nº. 9.099/95: “Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)”
333
Lei nº. 9.099/95: “Da Competência e dos Atos Processuais: Art. 63. A competência do Juizado será
determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Art. 64. Os atos processuais serão públicos e
poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de
organização judiciária. Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades
para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei. § 1º Não se pronunciará
qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. § 2º A prática de atos processuais em outras comarcas
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orientando-se por princípios334informativos do JECrim, na tentativa de se obter, se
possível, a conciliação (composição cível) ou a transação penal.
A Constituição Federal de 1988 não definiu o que são infrações de menor potencial
ofensivo335, incumbência destinada à legislação ordinária.

poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. § 3º Serão objeto de registro escrito
exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento
poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio
Juizado, sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado,
o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Art.
67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa
jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente
identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou
ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerarse-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores. Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e
do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado,
com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.”
334
Lei nº. 9.099/95: “Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos
sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.” Observe-se aqui a advertência
formulada por Weber Martins Batista: “Embora denominando-os critérios, a Lei nº. 9.099/95 estabelece
que o processo perante o juizado especial especial orientar-se-á pelos princípios da oralidade,
informalidade, economia processual e celeridade” BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz. Juizados
especiais cíveis e criminais e suspensão condicional do processo penal: a Lei nº 9.099/95 e sua doutrina
mais recente. 1. ed. 2. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 285. Em realidade, “Princípio é o mandamento
nuclear de um sistema. O princípio é a regra fundante que, normalmente, está fora do próprio sistema por
ele regido. A Constituição da República (CR) foi pródiga em estabelecer uma série de princípios do
processo e, em especial, do processo penal. Esse corpo principiológico da CR representa o modelo
constitucional de processo brasileiro, podendo-se falar em um ‘devido processo constitucional’. As diversas
garantias constitucionais, embora tenham operacionalidade em si e isoladamente, ganham força quando
atuam de forma coordenada e integradamente, constituindo um sistema ou um modelo de garantias
processuais.” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004. p. 1. Como bem aclara Vicente Greco Filho: “Dada a incindibilidade entre o processo e seu
respectivo procedimento, pode ser considerada superada a distinção entre princípios do processo e do
procedimento. Todos informam, segundo um grau maior ou menor de generalidade, o mesmo fenômeno.
Princípios são proposições de caráter geral que informam determinado ramo do conhecimento. Segundo a
extensão de sua aplicabilidade, podem ser omnivalentes quando informam toda uma ciência; plurivalentes
quando informam vários ramos da mesma ciência; monovalentes quando atuam em um ramo de
determinada ciência. Segundo o modo de atuação, podem ser deontológicos ou epistemológicos: são
deontológicos quando se situam no plano ideal, do dever-ser; são epistemológicos quando atuam
diretamente sobre a realidade, deles se extraindo consequências práticas interpretativas ou integrativas.
Podem ser enunciados quatro princípios deontológicos do processo: I – Lógico: escolha dos meios mais
seguros e expeditos para procurar e descobrir a verdade e evitar o erro. II – Jurídico: proporciona aos
litigantes igualdade na demanda e na justiça na decisão, atendendo à finalidade do processo, que é a
declaração da vontade concreta da lei. III – Político: máxima garantia social dos direitos com o mínimo
sacrifício individual de liberdade, atribuindo-se força para o processo no sistema do equilíbrio dos poderes
do Estado e da garantia de direitos da pessoa. IV – Econômico: as lides não devem ser tão dispendiosas a
ponto de deteriorar o seu objeto ou discriminar os pobres na obtenção da justiça. Esses princípios, se
pudessem concretizar-se integralmente como realidade, formariam o processo ideal. As dificuldades
práticas, porém, acabam determinando um distanciamento entre a realidade e o dever-ser, de modo que este
permanece como um modelo ao qual o processo deve tender, seja ao ser elaborada a lei sobre o processo,
seja no momento de sua aplicação.” GRECO FILHO, Vicente. op. cit., p. 364.
335
“A Carta Política de 1988 declarou a existência de uma categoria de infrações penais (crimes ou delitos e
contravenções) identificada pela qualificação ‘menor potencial ofensivo’. A expressão adota como
referência um conceito material do delito para o qual é indispensável a verificação da ofensa ou dano. O
dano é um fenômeno que revela o desvalor social da conduta (ação ou omissão) (...) Quanto ao resultado
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A expressão jurídica infração de menor potencial ofensivo336, compreendia, em sua
redação primitiva, nos termos do artigo 61, da Lei nº. 9099/95, sujeitando-as à sua competência,
os delitos (as contravenções penais e os crimes) a que a “lei comine pena máxima não superior a
1(um) ano, excetuando os casos em que a lei preveja procedimento especial.”
Através da Lei nº. 10.259/2001, de 12 de julho de 2001, amplia-se a competência,
instituindo-se os Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça Federal, em atenção ao
princípio da igualdade, que serve de critério de interpretação e integração normativa,
fornecendo às normas infraconstitucionais coerência geral.
De fato, com consideráveis mudanças na aplicação do Direito Penal e Processual
Penal, com a vigência da Lei n. 10.259/2001, consideram-se infrações de menor potencial
ofensivo, os delitos (contravenções penais e crimes) a que a lei comine pena máxima não
superior a dois anos, ou multa.
Ressalte-se, ainda, que em relação a competência ampliada pela referida legislação,
compete aos Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça Federal, processar e julgar
os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial
ofensivo, cuja expressão jurídica considera apenas os crimes, excetuadas as contravenções
penais337, a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa.
(‘de que depende a existência do crime’ – CP, art. 13), existe uma clássica divisão dos fatos puníveis:
crimes de dano e crimes de perigo (...) Os crimes de dano só se consideram consumados quando ocorre
uma efetiva lesão a um bem ou interesse juridicamente protegidos (...lesões corporais...)” DOTTI, René
Ariel. Conceitos e distorções da Lei nº. 9.099/95 – temas de direito e processo penal, cit., p. 42-43.
336
“A Constituição Federal (art. 98, I), apesar das críticas, consagrou entre nós a denominação de ‘infrações
de menor potencial ofensivo’, havendo uma tendência universal para tratamento especial dessas infrações,
podendo-se apontar, as seguintes soluções: a) possibilidade de que o Ministério Público, por razões de
conveniência ou oportunidade, deixe de oferecer a acusação; b) previsão de acordos em fase anterior à
processual, de modo a evitar a acusação; c) possibilidade de suspensão condicional do processo; d)
utilização do processo para a reparação da vítima. Alinha-se o Brasil, com a Lei 9.099, a essa orientação,
admitindo tanto o acordo entre o Ministério Público e o autor do fato antes da instauração do processo,
como a suspensão condicional do processo, colocando também entre os objetivos primordiais da lei a
reparação do dano” GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES,
Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. op. cit., p. 66. Nesse particular, Afrânio Silva Jardim assevera
categoricamente: “É preciso interpretar a Lei nº. 9.099/95 dentro dos postulados dos princípios que
informam o nosso sistema processual acusatório e não como desejaríamos que o legislador tivesse dito. Na
espécie, as diversas interpretações açodadas e simpáticas não contribuem para boa aplicação da lei, cujo
espírito é corretíssimo e salutarmente vanguardista. O caos, que se está criando na doutrina, já com reflexos
na jurisprudência, em nada contribui para concretizar as mudanças que devem ser sempre desejadas, mas
pode levar ao desprestígio esta importante experiência em nosso País.” JARDIM, Afrânio Silva. Os
princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade nos juizados especiais criminais. Boletim do
IBCCRIM, São Paulo, n. 48, p. 4, nov. 1996.
337
O artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, expressamente exclui as contravenções penais da
competência da Justiça Federal. As contravenções penais são, de regra, da competência da Justiça Estadual.
Nesse sentido, vide a Súmula 38, do Superior Tibunal de Justiça: “Compete à Justiça Estadual Comum, na
vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.”
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Diante disso, consideramos que o legislador, na elaboração da Lei nº. 10.259/2001,
adotou critério de natureza penal (quantidade da pena cominada), ao incluir nas infrações
de menor potencial ofensivo, as contravenções penais338 e, os crimes a que a lei determina
que o máximo da sanção detentiva não seja superior a dois anos339, cumulada ou não com
multa, nos termos da Lei nº. 11.313/2006.340
O termo circunstanciado é um documento elaborado pela autoridade policial341 com
o escopo de substituir o inquérito policial342, especificamente, nas ocorrências em que for
constatada infração de menor potencial ofensivo.

338

“As contravenções penais – estes os motivos que levaram os autores àquela ideia – não há dúvida, são
infrações de menor potencial ofensivo. Se é certo que entre os crimes e contravenções, assim como entre
crimes, delitos e contravenções, na divisão tripartida adotada em alguns países, como a França e a
Alemanha, não há diferença ontológica, não é menos certo que eles diferem quantitativamente em
gravidade. A contravenção penal, por alguns denominada crime-anão, é um ilícito de menor potencial
ofensivo, todos concordam.” BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz. op. cit., p. 290.
339
“no caso de incidência de causa de aumento ou de diminuição de pena, deve ser considerada a pena
máxima, com a causa de aumento ou de diminuição de pena. Se a causa estabelecer uma fração fixa,
calcula-se a pena computando-se tal fração de aumento ou diminuição (por exemplo, aumente-se 1/3 ou
reduz-se a pena de metade). Já no caso de causa de aumento ou de diminuição de pena em frações variáveis
(por exemplo, de um a dois terços), como a finalidade é estabelecer a pena máxima, deve ser considerada a
pena máxima cominada, com a causa de aumento na fração maior (por exemplo, dois terços), ou a pena
máxima, com a fração de diminuição mínima (no exemplo, um terço).” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi
Ivahy. op. cit., p. 448-449.
340
De acordo com a redação dada pela Lei nº. 11.313, de 28 de junho de 2006, os arts. 60 e 61 da Lei no
9.099, de 26 de setembro de 1995, e o art. 2o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, pertinentes à
competência dos Juizados Especiais Criminais, no âmbito da Justiça Estadual e da Justiça Federal, passam
a vigorar com as seguintes alterações: Lei nº. 9.099/1995: “Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido
por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das
infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo
único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das
regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos
civis.” - “Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada
ou não com multa.” Lei nº. 10.259/2001: “Art. 2º: Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar
e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo,
respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo
comum ou o tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão
os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.”
341
“Há divergência na doutrina sobre o conceito de autoridade policial do art. 69, caput. Uma corrente
interpreta estritamente o termo, entendendo que a ‘autoridade policial’ é apenas o delegado de polícia. Outros
dão uma interpretação mais lata, admitindo que a expressão autoridade policial pode incluir outras pessoas, como
os integrantes das polícias militares. (...) Em nota de rodapé: No Estado de São Paulo, o Provimento nº. 758, de
14/07/2001, do Conselho Superior da Magistratura, permite ao policial militar que atendeu a ocorrência elaborar
o termo circunstanciado.” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. op. cit., p. 461.
342
“Introduziu-se inovação, tocou-se em tema considerado tabu, intocável, ou seja suprimir o inquérito
policial. O que parecia impossível acabou acontecendo. Se o fato configurar infração penal de menor
potencial ofensivo, a autoridade policial ‘lavrará termo circunstanciado’” CERNICCHIARO, Luiz Vicente.
Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995 – algumas observações. Revista Brasileira de Ciências Criminais,
São Paulo, ano 4, n. 13, jan./mar. p. 123, 1996.
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O termo circunstanciado, peça informativa substituta do inquérito policial, não
precisa revestir-se de formalidades especiais, mas deve conter eficiente coleta e confecção
dos elementos indiciários, para subsidiar a propositura de eventual ação penal.343 A
autoridade policial, ao tomar conhecimento do crime de lesão corporal culposa, registrará
de forma sumária as circunstâncias do fato delituoso, com a identificação e qualificação do
suposto autor do fato344 (médico), vítima e testemunhas.
Indispensável, na elaboração do termo circunstanciado, o resumo das versões do autor
do fato e vítima, com a apresentação do rol de testemunhas, com a súmula do que tiverem
presenciado e, se possível, na apuração do crime de lesão corporal culposa, o colhimento na
fase policial da representação345 da vítima, nos termos do artigo 88, da Lei nº. 9.099/95.
Providenciada a lavratura do termo circunstanciado346, a autoridade policial especificará

343

Nesse sentido: “A Lei 9.099/95 não eliminou a atividade de polícia judiciária, apenas circunscreveu-a, em
limites mais estreitos, quantitativa e qualitativamente. (...) ao simplificar o procedimento investigatóriopolicial passou a exigir-lhe mais qualidade na elaboração do substitutivo do inquérito policial. A autoridade
policial tem que ter consciência que referido termo deverá reunir dados suficientes para possibilitar ao
titular da ação penal postular a aplicação da lei penal, isto é, tem que configurar a existência de justa causa
para a proposta de aplicação de penas alternativas à prisão que, em outros termos, não deixa de ser início e,
quando aceita, fim da ação penal – ao contrário do sistema antigo – não mais se inicia somente com o
oferecimento de denúncia ou queixa, mas também com a proposta de transação penal formulada pelo
Ministério Público.” BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 92.
344
A expressão autor do fato não deve ser confundida com os termos indiciado, suspeito, acusado ou réu:
“Indiciado é o provável autor do fato delituoso, ou seja, da infração penal. Distingue-se do suspeito, pois
contra este existem meros indícios. O suspeito não pode ser indiciado. Não pode haver indiciamento contra
o suspeito, uma vez que contra ele não existem elementos probatórios que levem a concluir-se ser o
provável autor da infração penal. O indiciamento vem a ser, portanto, a imputação a alguém do
cometimento de uma infração penal. Não é, portanto, um ato discricionário. É, por esta razão, que o
indiciamento arbitrário constitui abuso de poder, fruto de arbitrariedade, passível, pois, de habeas corpus,
uma vez que configura constrangimento ilegal. Se não há indícios de responsabilidade penal no fato a ser
apurado, o indiciamento constitui constrangimento ilegal. (...) Acusado, ou réu, é quem responde a
processo, é aquele que foi denunciado; é a pessoa contra quem se propõe a ação penal. É aquele que é parte
na relação processual, o sujeito passivo da relação processual (...) A Lei dos Juizados não se refere nem a
indiciado – porque não há indiciamento, não há inquérito -, nem a réu ou acusado, e sim a autor do fato,
aquele que praticou o fato tido como criminoso. A Comissão Legislativa do Fórum Permanente de
Coordenadores de Juizados Especiais do Brasil está propondo que a expressão autor do fato seja substituída
por investigado, sob a seguinte justificativa: ‘Em respeito ao princípio de inocência e em virtude de o
investigado não estar reconhecendo nenhum tipo de responsabilidade pelo fato pesquisado, a designação
que lhe deve ser atribuída tem de ser alterada’”. TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA
JÚNIOR, Joel Dias. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5. ed.
rev. atual. ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 391-392.
345
Nada impede que a vítima, voluntariamente, ofereça a representação na fase policial, por ocasião da
elaboração do termo circunstanciado ou que manifeste o direito de representar no prazo decadencial de seis
meses, nos termos do art. 38, do Código de Processo Penal e art. 103, do Código Penal, contado do dia qem
que vier a saber quem é o autor do fato.
346
Nos termos do art. 69, da Lei nº. 9.099/1995: “A autoridade policial que tomar conhecimento da
ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e
a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.” Na prática, raramente o
suposto autor do fato (médico) e vítima são encaminhados imediatamente ao Juizado Especial Criminal.
Liberados pela autoridade policial, autor do fato e vítima serão posteriormente intimados para
comparecerem à audiência preliminar.
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os exames periciais que foram requisitados347, se houver necessidade; bem como
descreverá a apreensão dos objetos ou instrumentos relacionados ao crime.
Ao autor do fato que, após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente
encaminhado ao Juizado Especial Criminal ou assumir o compromisso de a ele
comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, conforme disposto
no artigo 69, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95.
Com efeito, colocada a questão sob esse ângulo, a edição da Lei nº. 12.403, de 04
de maio de 2011, alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos à prisão em
flagrante, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, com o objetivo de
evitar o encarceramento antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória,
tornando inviável, desnecessária e desproporcional a prisão em flagrante do autor do fato,
mesmo com a sua recusa em assumir o compromisso de ir a juízo, apesar do disposto no
art. 69, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95.

347

No Código de Processo Penal, dentre “as diversas espécies de perícias o Código destacou o exame de
corpo de delito, considerando-o indispensável nas infrações que deixam vestígios, com a ressalva do art.
167 (...) Tal exigência tem uma razão histórica e visa a evitar acusações forjadas, feitas sem que se tivesse
sequer prova técnica dos vestígios deixados pela infração quando esses existem. (...) Os exames ou perícias
em geral são verificações elaboradas por técnicos ou pessoas com conhecimento do objeto do exame. Os
exames ou perícias têm uma parte descritiva, na qual os peritos relatam o que observaram objetivamente, e
uma parte conclusiva, em que os peritos respondem a quesitos, aplicando as regras técnicas pertinentes. A
parte conclusiva, porém, como em qualquer prova, deve limitar-se ao plano fático, sendo vedado ao perito
formular conclusão de ordem jurídica, que é privativa do juiz. (...) o exame complementar é obrigatório: no
caso de lesão grave por incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (art. 168, § 2º),
hipótese em que o exame deve ser realizado logo que decorra esse prazo. A jurisprudência interpreta o
‘logo que’ como o trigésimo primeiro dia, porque se após esse dia não mais se constatar a permanência da
incapacidade não poderá haver condenação por lesão grave. A incapacidade permanente ou a lesão
deformante não dependem, necessariamente, de exame complementar. Se desde o primeiro laudo foi uma
ou outra constatada cabalmente não há necessidade de complementação. No caso de dúvida ou prognóstico
de permanência ou deformação, então o exame complementar será necessário para o reconhecimento dessas
situações. (...) É importante insistir na distinção entre o exame de corpo de delito e as demais perícias. O
exame de corpo de delito é a perícia sobre os vestígios da infração, que são as alterações materiais deixadas
pela conduta criminosa. Ele é indispensável, sob pena de nulidade do processo. As demais perícias e
exames podem ser importantes, mas não sendo relativos aos vestígios deixados pela conduta serão
examinados como prova no contexto da convicção do juiz e sua persuasão racional. (...) O Código, todavia,
faz uma ressalva (art. 167) quanto à indispensabilidade do exame pericial: não sendo possível o exame de
corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta. Essa
hipótese denomina-se, então, corpo de delito indireto. É comum usar-se a expressão ‘exame de corpo de
delito indireto’ para a hipótese do art. 167. Contudo, a prova testemunhal supre o exame (perícia)
exatamente quando este não pode ser realizado. Logo, não há ‘exame indireto’. Há, sim, prova não pericial
do corpo de delito. A mesma expressão, ‘exame de corpo de delito indireto’, tem sido utilizada, ainda, para
casos em que, não sendo possível a constatação direta dos vestígios pelos peritos, estes, louvando-se em
documentos ou outros dados, atestam a sua existência. (...) exceção à obrigatoriedade do exame do corpo de
delito encontra-se na Lei n. 9099/95, art. 77, § 1º, que prescinde desse exame se a materialidade estiver
aferida por boletim médico ou prova equivalente. É conveniente repetir: a falta do exame de corpo de
delito, observada a ressalva do art. 167, acarreta a nulidade do processo e, consequentemente, de eventual
sentença condenatória.” GRECO FILHO, Vicente. op. cit., p. 206-213.
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Isto se deve ao fato da prisão em flagrante não subsitir mais como hipótese de
prisão cautelar garantidora do processo, devendo ser convertida pelo Juiz em prisão
preventiva ou ser concedida a liberdade provisória. Diante da possibilidade de arbitramento
de fiança pela autoridade policial348; aplicação de medidas cautelares diversas da prisão349
ou concessão de liberdade provisória pelo Juiz; na prática temos que, a prisão preventiva
não será imposta nas infrações de menor potencial ofensivo.
Com a superveniência da Lei n º. 9.099/95350, o início da ação penal no crime de
lesão coporal culposa, até então instaurável mediante ação penal pública incondicionada,
passa a se subordinar à exigência formal da representação351 da vítima.
A representação da vítima, no contexto da Lei nº. 9.099/95, constitui uma delatio
criminis postulatória, isto é, “quem a formula, não só dá notícia de um crime, como pede
também que se instaure a persecução penal”352.

348

Art. 322, da Lei nº. 12.403/2011: “A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de
infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.”
349
Art. 319, da lei nº. 12403/11: “São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em
juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de
acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o
indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva
o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando
houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do
acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem
ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas
infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica. (...) § 4o A
fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com
outras medidas cautelares.”
350
“Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação
penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.”
351
“Há outra situação ainda em que o ofendido tem nas mãos o direito de decidir da perseguição do crime. É
quando se trata de fatos puníveis em relação aos quais a lei determina que somente se proceda mediante
representação. Na representação, ao contrário do que ocorre na queixa, a ação é pública, mas a sua
promoção pelo órgão competente, que é o Ministério Público, fica dependente da decisão do ofendido. A
representação não é so anuência do ofendido a que se processa à perseguição do fato punível, é o ato
expresso da vontade com que ele provoca essa perseguição. As razões que justificam o direito de
representação são as mesmas que apoiam o direito de queixa. Mas nos casos em que só se procede
mediante representação, se pode haver legítimo interesse do ofendido em manter o crime ignorado, há
também sensível interesse público em puni-lo, e assim não fica inteiramente nas mãos do particular a sua
perseguição. A ação pública não se move sem a representação do ofendido, mas, iniciada pela denúncia,
prossegue até a sentença sob o mando do Ministério Público. Assim, a representação tem essa vantagem:
resguarda o interesse privado em não perseguir, mas permite a ação pública, mais idônea para efetivar o
processo de repressão do crime.” BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral - introdução, norma penal,
fato punível. 5. ed. rev. atual. Raphael Cirigliano Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2009. t. 3, p. 167.
352
MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965.
v. 1, p. 344.
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A representação constitui, nos casos expressamente previstos em lei, a condição de
procedibilidade para que o Ministério Público inicie a ação penal. Desta forma, a
representação é um elemento subordinante da atividade de persecução penal desenvolvida
pelo Estado.
O próprio ajuizamento da ação penal353, pelo Ministério Público, está condicionado
à manifestação inequívoca da vítima, pela petição escrita ou oral (tomada por termo), não
se exigindo qualquer formalidade, no prazo decadencial354.
Portanto, a apuração do crime de lesão corporal culposa depende, essencialmente,
de uma condição de procedibilidade355, qual seja, a representação356 manifestada pela
353

“Ação penal pública. É a ação penal por excelência, por via da qual o Estado, por intermédio de seus
representantes, faz valer seu direito-dever de repressão ao crime e, dirigindo-se ao juiz, pede a punição do
infrator da lei penal. (...) A ação penal é sempre pública, constituindo uma impropriedade de expressão o
fato de o Código de Processo Penal referir ação privada, em seguida à ação pública, autorizando supor que
a ação privada não seja pública. A ação penal é sempre pública: a sua iniciativa é que às vezes é privada. A
expressão correta será: ação penal de iniciativa pública e ação penal de iniciativa privada. (...) Na
organização judiciária, já nos deparamos com o Ministério Público. Entre outras, incumbe ao Ministério
Público a função de promover a apuração da responsabilidade. É portanto, o agente da ação pública, o
agente, ou promotor de justiça. (...) Costuma-se dizer que o promotor público é dono da ação penal. A
expressão é exata, desde que entendida a palavra dono no sentido verdadeiro de senhor. Dono vem de
dominus, senhor, e não no sentido de proprietário. É o agente da ação penal. Promove-a desde a peça
inicial, que é a denúncia, até os termos finais, em primeira e segunda instâncias. Acompanha-a, está
presente a todos os atos, fiscaliza a sequência dos atos processuais; zela e vela pela observância da lei até a
decisão final. Dono, mas não proprietário, porque não pode dispor da ação, não pode desistir, não pode
renunciar ao direito-dever de promovê-la em nome do Estado. Conformando-se com a decisão, a sentença
passa em julgado para o Ministério Público. Ainda, neste caso, compete-lhe contra-arrazoar a eventual
apelação do réu. Não se conformando com a sentença, deve interpor recurso. E, em qualquer dos dois
casos, isto é, apelação da justiça, ou apelação do réu – o Ministério público de 2ª. Instância emitirá o seu
parecer.” AZEVEDO, Vicente de Paulo Vicente de. Curso de direito judiciário penal – dado na Faculdade
Paulista de Direito. São Paulo: Saraiva, 1958. v. 1, p. 178-195.
354
“Extingue-se o direito de representação, como o de queixa, se o ofendido ou o seu representante legal não
o exerce dentro do prazo de seis meses contado do dia em que veio a saber quem era o autor do crime. A
punibilidade do fato que existia em suspenso extingue-se também, porque já não pode ser exercida a ação
necessária a que ela se cumpra. Se o ofendido morre ou é declardo ausente por sentença, o direito de
representação transfere-se ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.” BRUNO, Aníbal. op. cit., t. 3, p. 168.
355
“Ao contrário do que ocorre na queixa, aquele que age por meio da representação não promove a ação
penal; limita-se como diz Vannini, a pôr uma condição para que o Ministério Público a promova. Pela
representação, o ofendido põe uma condição de procedibilidade, permite que se ponha em movimento a
ação, mas o seu prosseguimento fica entregue ao Ministério Público, e, uma vez este haja oferecido a
denúncia, o ofendido já não pode intervir para sustá-la. A representação torna-se, então, irretratável. Isso
limita a disponibilidade do ofendido em referência ao direito de intervir na persecução do crime, que é,
portanto, mais restrita do que na queixa. Não seria evidentemente razoável que o ofendido pusesse em
movimento a ação pública e depois, a qualquer momento, por motivos confessáveis ou inconfessáveis,
pretendesse deter o seu curso, então a tornando fatal. Mas, se antes da denúncia, o ofendido manifesta
desistir da representação, dar-se-á o arquivamento” Ibidem, p. 167.
356
Sobre a natureza jurídica da representação, de um lado, para Mirabete: “Há um consenso no sentido de que
a representação, embora basicamente matéria de direito processual, é também um instituto de direito
material. Decorre essa conclusão do fato de que o não oferecimento da representação no prazo previsto em
lei acarreta a decadência do direito de queixa e de representação, causa extintiva da punibilidade. Como a
extinção da punibilidade é matéria penal, por excluir a possibilidade do exercício do jus puniendi do
Estado, deve a sua aplicação no tempo ser regida pelas normas constitucionais e penais relativas ao
assunto.” MIRABETE, Julio Fabbrini. A representação e a Lei 9.099/95. Revista Brasileira de Ciências
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vítima, sem o que o Ministério Público poderá ser considerado carecedor da ação penal357
que tenha eventualmente ajuizado ou que venha a propor.
Por essa razão, a decadência é a perda do direito de ação ou de representação,
devendo ser entendida como condição de procedibilidade e não deve ser confundida com a
condição de prosseguibilidade, isto é, condição necessária para que o processo tenha
continuidade, iniciada a ação penal.
A autoridade policial que tomar conhecimento, em sua circunscrição territorial, do
crime de lesão corporal culposa, decorrente de ato médico, lavrará termo circunstanciado e
o encaminhará ao Juizado Especial Criminal (JECrim)358, providenciando as declarações
da vítima ou de seu representante legal, testemunhas e suposto autor do fato (médico) e as
requisições dos exames de corpo de delito359 e outras periciais360 necessárias, visando a

Criminais, São Paulo, ano 4, n. 13, p. 115, jan./mar. 1996. De outro, discorre Damásio: “A Lei nova que
transforma a ação penal de pública incondicionada em condicionada à representação é de cunho penal
material (...) Realmente, o não exercício do direito de representação no prazo legal gera a decadência, causa
extintiva da punibilidade, matéria de natureza penal” JESUS, Damásio Evangelista de. Lei dos juizados
especiais criminais anotada, cit., p. 107.
357
“A representação condiciona tão-só o direito de Estado-Administração de deduzir em juízo a pretensão
punitiva. O Ministério Público não pode acusar propondo, assim, a ação penal pública, sem que o ofendido
formule a representação” MARQUES, José Frederico. op. cit., v. 1, p. 345.
358
Nas Comarcas em que não foram instalados os JECrim, os autos de termo circunstanciado serão remetidos
para os Cartórios das Varas Criminais.
359
Para João Mendes de Almeida Junior, antigo professor catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo e
Ministro do Supremo Tribunal Federal: “Corpo do delicto é o conjunto de elementos sensiveis do facto
criminoso. Corpo é toda a substancia formada de elementos sensiveis, ou melhor, de partes elementares
dispostas e conjunctas. Elementos sensiveis são aquelles principios productores que podem affectar os
sentidos, isto é, que podem ser percebidos ou pela vista, ou pelo ouvido, ou pelo tacto, ou pelo gosto, ou
pelo olfacto. São chamados tambem elementos materiaes ou physicos não só por sua natureza, como
porque constituem a força physica ou resultam do movimento da força physica. Ora, não há delicto sem um
movimento da força physica que o causa e sem um resultado desse movimento. Quer este movimento, que
este resultado, se resolvem em elementos que podem ser percebidos pelos sentidos, elementos que,
dispostos e conjunctos, constituem o facto criminoso e o damno causado. A observação e a recomposição
desses elementos sensiveis do facto criminoso, eis o que se chama – formar o corpo do delicto. ‘Sem
dúvida, diz ORTOLAN, não ha delicto fóra da natureza moral, fóra das condições metaphysicas que
constituem o direito, o dever, a culpabilidade mas tambem não ha homem sem alma, o que não impede que
o homem tenha um corpo’. (...) Em summa, na reconstituição do facto criminoso em todas as suas phases,
tanto quanto possível, em todos os seus elementos sensiveis, quer relativos á causa material; - na
recomposição desses elementos, quer relativos aos meios, quer relativos ao fim: nisso consiste a formação
do corpo de delicto.” ALMEIDA JUNIOR, João Mendes. O processo criminal brazileiro. 3. ed.
Augmentada. Rio de Janeiro: Typ. Baptista de Souza, 1920. v. 2, p. 7-10, 1920. Vide, também: “O exame
de corpo de delito, que se não confunde com o corpus delicti – expressão equivalente a fato típico, isto é,
fato que se subsume no tipo ou na figura descrita na lei penal – é a verificação dos elementos exteriores ou
da materialidade da infração penal. É atribuição do perito. A ele compete o exame do fato delituoso, de
suas causas, consequências, circunstâncias etc.” NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito
processual penal. 19. ed. atual. Adalberto José Q.T. Camargo Aranha. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 20.
360
Fernando da Costa Tourinho Filho afirma: “Perícia é o exame procedido por pessoa que tenha certos
conhecimentos técnicos, científicos, artísticos ou práticos acerca de fatos, circunstâncias ou condições
pessoais. Além da perícia médico-legal, uma da mais importantes, há uma variedade imensa de perícias (...)
O número é enorme, e tudo varia de conformidade com o que se deseja provar. Perito é a pessoa que, por
sua especial aptidão, realiza a perícia, acerca de pessoas, fatos e coisas. O perito assessora tecnicamente o
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elucidação do fato e suas circunstâncias, coligindo dados a respeito na natureza da infração
penal361.
A autoridade policial, responsável pela investigação do fato típico, não pode
arquivar termo circunstanciado, ainda que haja elementos da existência de causa
excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade, o que é atribuição do Juiz a pedido do
representante do Ministério Público.
Remetidos o termo circunstanciado à autoridade judiciária, esta providenciará o
encaminhamento dos autos ao membro do Ministério Público, o titular da ação penal,
órgão do Estado incumbido da persecução em juízo, mediante representação da vítima.
Ao analisar o termo circunstanciado, poderá o Promotor de Justiça tomar uma das
seguintes providências: a) requerer o arquivamento do termo circunstanciado; b) requerer a
extinção da punilidade, devendo observar se a representação foi exercida pela vítima, ou
seu representante legal, no prazo decadencial de seis meses, contado do dia em que vier a
saber quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, do Código de Processo Penal; c)
requerer a devolução dos autos de termo circunstanciado à Polícia para a juntada de laudos
periciais ou diligências imprescindíveis ao oferecimento da ação penal.
A prática de devolução dos autos de termo circunstanciado à Polícia, contraria o
princípio da celeridade, estabelecido no art. 2º., da Lei nº. 9.099/95, em que se almeja
buscar com rapidez a prestação jurisdicional.
Entretanto, é sabido da precariedade dos depoimentos constantes destes termos
circunstanciados ou dos resumos das versões da vítima, suposto autor do fato e, eventuais
testemunhas, o que dificulta e até mesmo impossibilita a formação da opinio delicti do
membro ministerial.
Acrescente-se a isso, a necessidade para a existência de indícios da autoria e
materialidade, no crime de lesão corporal culposa, da realização imprescindível do exame

Juiz. É como se fora os óculos de grau do Magistrado e por onde este vê o que normalmente não lhe seria
lícito fazê-lo. De todas as perícias que podem ser feitas ressalta uma de excepcional importância, o exame
de corpo de delito. Há crimes que deixam vestígios, são os delicta de factis permanentis (...) E, quando isto
acontece, é preciso proceder ao exame do corpo de delito, que nada mais representa senão o conjunto dos
vestígios materiais deixados pela infração” TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo
Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 1996. v. 1, p. 320-321.
361
“A Polícia judiciária atua após a prática do crime, colhendo os elementos que o elucidam e evitando que
desapareçam, para que mais tarde possa haver lugar a ação penal. (...) Não é ela, pois, órgão jurisdicional,
em que pese a expressão Polícia judiciária ser tradicional entre nós.” NORONHA, Edgard Magalhães.
Curso de direito processual penal, cit., p. 17.
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de corpo de delito362, que pode ser direto (o perito examina os vestígios deixados pelo
crime – ou seja, o corpo de delito); ou complementar, em virtude de questionamentos
formulados pela autoridade policial ou partes envolvidas neste conflito de interesses; ou
indireto, na impossibilidade absoluta de ser feito o exame direto, permitindo-se prova
testemunhal para suprir-lhe a falta.
Nessas circunstâncias, nas Comarcas em que há JECrim instalados, o Juiz deve
concordar com o requerimento ministerial, em manifestação devidamente fundamentada,
com a remessa dos autos à delegacia de polícia, para que a autoridade policial complete ou
esclareça o conteúdo do termo circunstanciado, por serem diligências imprescindíveis ao
oferecimento da ação penal, com a necessária colaboração da Medicina Legal, ciência
auxiliar valiosa no esclarecimento de certos fatos para os fins do processo penal, na
elaboração de laudos periciais.
Ao receber os autos de termo circunstanciado da prática de crime que se procede
mediante ação penal pública condicionada à representação, o Promotor de Justiça deverá
atentar para a análise da competência ratione loci no âmbito dos JECrim, que é definida
pelo lugar em que foi praticada a infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos
do art. 63, da Lei nº. 9.099/95; nessa situação, o representante ministerial requer ao Juiz a
remessa dos autos ao foro ou juízo competente.
Presentes os princípios que informam o sistema acusatório363 no processo penal
brasileiro, após exame perfunctório do termo circunstanciado, o Promotor de Justiça
formará sua opinio delicti, diante das circunstâncias do fato e elementos colhidos quanto à

362

Vide, para melhor compreensão do exame de corpo de delito e perícias em geral, as regras gerais
estabelecidas nos artigos 158 a 184, do Código Processual Penal vigente.
363
“No processo penal, historicamente, existiram dois sistemas ou modelos: acusatório e inquisitório.
Houve, também, a tentativa de fundir ambos os sistemas, criando um ‘sistema misto’ por meio do Code
d’instruction criminelle, de 1808. Tais sistemas, contudo, são abstrações ou modelos ideais. Atualmente,
não existem sistemas acusatórios ou inquisitórios ‘puros’. Ora o processo é prevalentemente acusatório, ora
apresenta maiores características inquisitoriais. O processo acusatório é essencialmente um processo de
partes, no qual a acusação e defesa se contrapõem em igualdade de posições, e que apresenta um juiz
sobreposto a ambas. Há uma nítida separação de funções, atribuídas a pessoas distintas, fazendo com que
o processo se caracterize como um verdadeiro actum trium personarum, sendo informado pelo
contraditório. E, além de suas características históricas de oralidade e publicidade, vigora, no processo
acusatório, o princípio da presunção de inocência, permanecendo o acusado em liberdade até que seja
proferida a sentença condenatória irrevogável. Ainda do ponto de vista histórico, o juiz não possuía
qualquer iniciativa probatória, sendo um assistente passivo e imóvel da atividade das partes, a quem
incumbia a atividade probatória.” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. op. cit., p. 47.
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autoria. Não havendo justa causa para a acusação, o membro ministerial requererá ao Juiz
o arquivamento364 do termo circunstanciado.
Na apreciação pelo Poder Judiciário, do requerimento de arquivamento do termo
circunstanciado ou de peças de informação em referência ao crime de lesão corporal
culposa, decorrente de ato médico, formulado pelo Ministério Público, presentes os
princípios que informam o sistema acusatório, terá importante reflexo a adoção do
princípio da obrigatoriedade ou legalidade365 da ação penal pública pelo Juiz, ao exercer
uma função anômala366, de fiscalizar o princípio da obrigatoriedade, ao sopezar as razões
364

Sobre o arquivamento, as considerações de Bento de Faria, Ministro do Supremo Tribunal Federal (19371945): “a requerimento do Ministério Público, quando tal se justifique com fundamento em razões de fato
ou de direito. Assim, quando: a) a infração não ficar provada, ou nada se houver apurado contra o suposto
responsável, ou não tenha sido possível descobrir o agente; b) o fato, embora demonstrado, não constituir
infração punível, ou ocorrer qualquer dos casos extintivos da ação penal, ou o acusado não fôr legalmente
imputável. (...) Essa regra decorre, lògicamente, da natureza do processo (...) O arquivamento sòmente se
legitima quando – nada – se houver apurado. Assim, cumpre não confundir a – falta – de prova com a sua –
insuficiência. A inexistência de qualquer prova equivale a – ignorância absoluta – que relativamente ao
crime, quer com relação ao agente; a insuficiência – apenas revela o conhecimento incompleto,
determinando, por essa forma, uma situação de dúvida.” FARIA, Antonio Bento de Código de Processo
Penal. 2. ed. atual. Rio de Janeiro: Récord, 1960. p. 107, 1960.
365
Art. 24, do Código de Processo Penal: “Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do
Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de
representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.” Adverte Tourinho Filho: “A
forma imperativa ‘será iniciada’ demonstra, de logo, sua obrigatoriedade ou legalidade, tanto mais quanto,
para o Ministério Público deixar de promovê-la, deve invocar ‘razões’, como se observa no art. 28.”
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado, cit., p. 61. Eduardo
Espínola Filho comenta: “É, indiscutivelmente, o órgão do Ministério Público, a que se distribui um
inquérito, uma representação, uma peça de informações, a pessoa em ordem a fazer a apreciação do caso,
verificando se há, de fato, infração punível, e ainda suscetível de o ser, se permite ela a instauração de ação
penal por denúncia, se o autor está individuado em forma a poder ser caracterizado, ao menos, por sinais
que lhe facultem a identificação no futuro; e, somente se opinar afirmativamente, é que se lhe impõe a
obrigação de, sob a responsabilidade do seu cargo, oferecer a denúncia. Em caso contrário, requererá o
arquivamento.” ESPINOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado.
Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000. v. 1, p. 408.
366
Para Weber Martins Batista, cuja interpretação, também, pode ser estendida, atualmente, aos termos
circunstanciados, ressalvando-se algumas particularidades: “Um dos princípios mais importantes do
moderno Direito Processual Penal é o de que não pode haver processo sem um princípio de prova. (...) Por
isso, o processo moderno consagra a regra de que ninguém pode ser processado sem que haja contra ele,
pelo menor, um fumus boni iuris. Este princípio de prova do crime e da autoria, salvo hipóteses raras de
existência de outras peças de convicção, é colhido na fase de investigação policial. A processualização da
justiça penal, ou seja, a estruturação do processo como um procedimento de partes, faz surgir,
necessariamente, a figura de um acusador diferente do órgão que vai julgar, e que é, nos crimes de ação
pública, o Ministério Público, órgão de interesse do interesse estatal de punir. Nesse sistema – juiz-autorréu – o juiz está despido de qualquer atividade persecutória, cabendo-lhe tão somente – se é que se pode
conter nesta expressão tão magna tarefa – a função de julgar como árbitro imparcial. (...) Nos crimes de
ação pública, portanto, o inquérito policial é feito, principalmente, para o órgão do Ministério Público, que
nele baseará sua denúncia. O princípio da legalidade obriga o promotor não apenas a promover a ação penal
nos casos de crime de ação pública, como a fazê-lo tão logo isso seja possível, porque o Estado tem
interesse em que os ilícitos sejam apurados o mais depressa possível, e para evitar o risco de prescrição.
Acontece que, como está na lei, a denúncia ou queixa pode ser oferecida com base em quaisquer peças de
informação, não precisando ter suporte, especificamente, em inquérito policial. Assim, se o promotor pode
dispensar o todo, pode fazê-lo em relação à parte, ou seja, poderá basear a denúncia em inquérito policial
parcialmente feito. Basta que as provas colhidas, a seu juízo, sejam suficientes para a prova do fato e os
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do Promotor de Justiça e determinar, se entender cabível367, o arquivamento.
O arquivamento368 do termo circunstanciado, que não é tratado na Lei nº. 9.099/95,
obedece à sistemática do Código de Processo Penal, sendo cabível nas mesmas hipóteses
que

determinam

o

arquivamento

do

inquérito

policial,

quais

sejam:

a

autoria é desconhecida; o fato é atípico; não há informações razoáveis do fato
ou da sua autoria ou, ainda, a ausência das condições para o oferecimento de ação penal369

indícios de autoria. O que pode acontecer é o promotor oferecer denúncia contra alguém, por entender que
as provas colhidas são suficientes para a caracterização desse princípio de prova, e o juiz rejeitá-la, por
achar que não. Mas este é outro problema, ligado ao controle que o Judiciário deve exercer sobre a
propositura de qualquer ação. Como ato postulatório, cujo recebimento implica em restrição a direito
individual, a denúncia deve passar pelo crivo do julgamento de admissibilidade do pedido. O que o juiz não
pode fazer é, sem provocação do órgão competente, pronunciar-se sobre o inquérito policial, dizendo se ele
está, ou não, suficientemente instruído, pois esta tarefa compete, exclusivamente, ao promotor. O controle
limitado que o juiz exerce sobre o andamento do inquérito e a obrigatoriedade da ação, previsto no Cód. de
Proc. Penal, é função anômala, pois consiste no dever de fiscalizar os membros do Ministério Público –
entenda-se, na segunda hipótese, no exercício do ius puniendi do Estado, direito de que estes são titulares.
O mais acertado, sob o aspecto doutrinário, seria atribuir-se esta tarefa aos órgãos superiores do Ministério
Público” BATISTA, Weber Martins. Direito penal e direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense,
1987. p. 103-105.
367
Se o Juiz não concordar com as razões invocadas pelo representante ministerial, dará os motivos de sua
discordância e remeterá os autos de termo circunstanciado à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do
art. 28, do Código de Processo Penal: “Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia,
requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de
considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao
procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la,
ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.” Se o ProcuradorGeral de Justiça não concordar com o pedido de arquivamento, respeitando a convicção do Promotor de
Justiça que pediu o arquivamento, pelo princípio da devolução, designará outro membro ministerial para
oferecer a proposta de transação penal e que prosseguirá atuando no feito. Contudo, se o Procurador-Geral
de Justiça concordar com o pedido de arquivamento, o juiz é obrigado a atendê-lo; nesse sentido: “Nem
podia ser de outro modo, considerando-se que é o Ministério Público, como se falou, o dominus litis, não se
lhe podendo sobrepor ao juiz que (...) não tem iniciativa da ação.” NORONHA, Edgard Magalhães. Curso
de direito processual penal, cit., p. 28.
368
“a exigência de o arquivamento do inquérito ou das peças de informação vir a ser submetido à apreciação
judicial nada mais é do que a consagração de um mecanismo de controle externo do princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública. Caso vigorasse o princípio da oportunidade, não haveria lugar para a
fiscalização do que não existe – a obrigatoriedade.” JARDIM, Afrânio Silva. Arquivamento e
desarquivamento do inquérito policial. Revista de Direito Penal e Criminologia, Rio de Janeiro, n. 35, p.
77, jan./jun. 1983.
369
“direito de ação: direito que todos nós temos, inclusive o próprio Estado, de nos dirigirmos ao Juiz para
dele invocar a garantia jurisdicional. Mas, para evitar abusos de toda ordem e por economia processual, este
direito de ação foi devidamente policiado e disciplinado. Assim, no plano estritamente processual, o direito
de ação está instrumentalmente ligado a um caso concreto. O caso concreto é aquele quid em razão do qual
o cidadão ou o próprio Estado vai ao Juiz para exigir-lhe a tutela jurisdicional. Na verdade, ninguém
ingressa em juízo sem que pretenda alguma coisa... Note-se, além disso, que a ação penal está adstrita a
certas condições, que se denominam condições de procedibilidade. São de duas ordens: condições
genéricas e específicas. As primeiras são exigidas sempre, pouco importando o tipo de ação penal (se
pública ou privada). As outras, exigidas num ou noutro caso e, quando necessário, a lei penal ou processual
penal consigna a exigência. As genéricas são três: a) Possibilidade jurídica do pedido, isto é, a providência
legal que se pede deve ser admissível no ordenamento jurídico. (...) Legitimatio ad causam (legitimidade
para a causa, legitimidade para agir), isto é, somente a parte legítima é que pode promover a ação penal.
(...) c) Interesse de agir, isto é, o interesse de obter do Estado-Juiz a tutela jurisdicional, vale dizer, o
interesse em obter do Juiz a aplicação da sanctio juris.” TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Prática
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(possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, interesse de agir e justa causa370).
Nesse sentido, se o Juiz discordar do requerimento de arquivamento dos autos
de termo circunstanciado formulado pelo órgão ministerial, deverá determinar a
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, conforme preceitua o art. 28, do
Código de Processo Penal.
Contudo, se o Juiz concordar com a proposta do órgão ministerial e determinar o
arquivamento, desta decisão371 (isto é, não é um mero despacho e nem sentença) de
arquivamento dos autos de termo circunstanciado372, não cabe nenhum recurso373, nem
mesmo da vítima.

de processo penal. 11. ed. rev e atual. Bauru: Jalovi, 1986. p. 70-72. E, ainda, no que se refere a justa causa
como condição da ação penal: “ausente o respaldo probatório ou interesse de agir, a denúncia (...) será
rejeitada, por lhe faltar justa causa. E inexistindo esta, haverá manifesto constrangimento ilegal, a teor do
art. 648, I, do CPP. E é com base nesse dispositivo que os Tribunais têm ‘trancado a ação penal’ sempre
que a denúncia (...) não se arrime em elementos razoáveis de convicção quanto ao fato típico e sua autoria.”
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado, cit., p. 98.
370
O Promotor de Justiça deve requerer ao Juiz, fundamentadamente, o arquivamento dos autos de termo
circunstanciado, apontando a ausência de justa causa para o oferecimento de ação penal, ressalvado o artigo
18, do Código de Processo Penal: “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade
judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de
outras provas tiver notícia.”
371
“Diante do código em vigor, o arquivamento, no primeiro grau de jurisdição, é uma decisão judicial que,
acolhendo as razões do Ministério Público, encerra as investigações do fato delituoso. Dissemos decisão
judicial, no sentido próprio da expressão. Vale dizer, não é um mero despacho como pode fazer crer uma
leitura apressada do código. Não é sentença por inexistir processo ou jurisdição, mas simples decisão
administrativa (sentido lato). Por ser oriunda do Poder Judiciário, torna-se judicial. (...) parece-nos que tal
decisão de arquivamento passa a ser do Procurador-Geral quando o juiz, fiscalizando o princípio da
obrigatoriedade da ação pública, lhe remete os autos do inquérito ou das peças de informação. Neste caso,
ao juiz não fica nenhuma faixa de apreciação, nada lhe restando senão determinar ao escrivão que arquive
os autos (mero ato material de colocar alguma coisa guardada em seu lugar próprio: o arquivo). Na
essência, o Procurador-Geral não requer, mas, sopesando os argumentos do Promotor de Justiça, decide
pela cessação das investigações, vale dizer, pelo arquivamento. Nesta segunda hipótese, trata-se de uma
decisão material e subjetivamente administrativa, de natureza complexa. Constate-se, embora de todos
sabido, não haver como se confundir a decisão de arquivamento com o ato material de colocar os autos no
arquivo. A decisão de arquivamento, seja do Juiz ou de Procurador-Geral, é um ato jurídico (não negócio
jurídico), cujos efeitos estão previstos na lei, os quais incidem independentemente de quaisquer outras
circunstâncias. O ato de colocar os autos no arquivo não tem qualquer relevância jurídica, não é fato
jurídico que determine a incidência de uma norma de direito. Destarte, se nos afigura aplicável à decisão de
arquivamento toda a teoria sobre a existência e validade dos atos administrativos em geral. Tratando-se de
ato regrado, todos os seus elementos deveriam ter rígida previsão legal: competência (atribuição), forma
(procedimento), objeto, finalidade e motivo”. JARDIM, Afrânio Silva. Arquivamento e desarquivamento
do inquérito policial, cit., p. 77.
372
Súmula nº. 524, do Supremo Tibunal Federal, aprovada em sessão plenária de 03 de dezembro de 1969:
“Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a
ação penal ser iniciada, sem novas provas.”
373
“no procedimento de arquivamento, o Juiz funciona como fiscal do princípio da obrigatoriedade,
exercendo função anômala, porque não jurisdicional. Destarte, a decisão de arquivamento jamais terá a
eficácia de uma sentença de mérito. Não havendo ação, jurisdição ou processo, tal decisão não fica
protegida pelo manto da coisa julgada. Cuida-se de decisão judicial, porque prolatada pelo Juiz, mas de
natureza não jurisdicional. Note-se, inclusive, que, na hipótese de remessa dos autos ao Procurador-Geral,
substancialmente, a decisão de não propor a ação penal é deste órgão do Ministério Público. Na medida em
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Portanto, não sendo o caso de arquivamento374 dos autos de termo circunstanciado,
em nosso sistema processual penal, é dever do Ministério Público requerer ao Juiz a
designação de audiência preliminar, presentes as condições da ação penal pública
condenatória, de maneira a exercer a pretensão punitiva, observando-se os princípios
constitucionais processuais, para fins, inicialmente, de conciliação, pela composição civil
(nos crimes de lesão corporal culposa).
Se inviável a conciliação ou a composição civil375, poderá376 o Promotor de Justiça
oferecer a proposta de transação penal.
O procedimento perante os Juizados Especiais Criminais (JECrim) pode, nos
crimes de lesão corporal culposa, desenvolver-se em uma ou duas fases, quais sejam: a
audiência preliminar (envolvendo a composição civil ou sendo frustrada, a aplicação de
transação penal) e o procedimento sumaríssimo.

que o Juiz ‘estará obrigado a atender’ à manifestação do Procurador-Geral, o ato judicial subsequente tem
caráter meramente formal. Em sendo assim, não tendo o arquivamento a imutabilidade pecualiar à coisa
julgada, os seus efeitos não são perenes. Acresce que o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação
penal pública funciona como ‘válvula de sucção’, exigindo o desarquivamento sempre que se constatar que
a ação devida era cabível ou se tornou cabível. Dentro dessa perspectiva, pode-se dizer mesmo que o
desarquivamento é uma decorrência do princípio da obrigatoriedade. Não é por outro motivo que o código
não fala em desarquivamento do inquérito em face de um crime de ação penal privada, embora isso não
fosse totalmente impossível. Importante notar, outrossim, que todo o sistema do código está voltado para a
propositura da ação penal pública. O exercício desta ação é a regra geral, sendo o arquivamento a exceção,
tanto que o legislador não tratou expressamente das hipóteses de arquivamento (...) Por isso, o código não
regulou as hipóteses em que o desarquivamento é juridicamente possível, mas apenas se preocupou em
explicitar uma restrição à regra geral: ‘notícia de novas provas’, quando o inquérito ou peças de informação
tiver sido arquivado por ‘falta de base para a denúncia’ (art. 18). Certo que o desarquivamento não se
confunde com o ato de apresentar a demanda penal. Entretanto, se o desarquivamento se deu por ‘falta de
base para a denúncia’, enquanto o Estado não lograr aquele suporte probatório mínimo (justa causa)
relativo à imputação que deseja fazer, sua ação penal continua inadmissível. In casu, o desarquivamento
funciona como um pressuposto para a ação penal, pois, somente retomando as investigações, em
decorrência da ‘notícia de novas provas’, é que se poderá efetivamente alcançar estas novas provas, sem as
quais a ação penal não pode ser proposta, como não o foi quando do arquivamento. (...) Em resumo, os
institutos do arquivamento e do desarquivamento não podem ser perfeitamente entendidos de forma
isolada, mas devem ser estudados dentro do sistema em que estão inseridos, sistema este cunhado sobre
forte influência do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública condenatória.” JARDIM, Afrânio
Silva. Direito processual penal. 11. ed. Rio de janeiro: Forense, 2007. p. 116-118.
374
Art. 76, da Lei nº. 9.099/95: “Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata
de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.”
375
Art. 75, da Lei nº. 9.099/95: “Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao
ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Parágrafo
único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que
poderá ser exercido no prazo previsto em lei.”
376
É possível, ainda, que o Promotor de Justiça, após a participação na tentativa de conciliação ou de
composição civil, diante dos argumentos apresentados pela vítima e suposto autor do fato em audiência
preliminar, formule pedido oral de arquivamento dos autos de termo circunstanciado, reduzindo-se a termo;
ocasião em que, o Juiz poderá concordar ou se discordar, aplicar o art. 28, do Código de Processo Penal.
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A audiência preliminar, uma das principais novidades advindas da Lei nº. 9.099/95,
consiste, inicialmente, em uma audiência de conciliação377, nos crimes de lesão corporal
culposa, decorrente de ato médico, conduzida pelo Juiz378, com a presença do representante
do Ministério Público, autor do fato e vítima.
Nesta audiência preliminar, mediante intimação379, presente o suposto autor do fato
(médico) e a vítima, acompanhados de advogados ou de Defensor Público, poderão ocorrer
três hipóteses previstas na Lei nº. 9.099/95: a composição civil dos danos; a transação
penal; oferecimento oral de denúncia pelo representante do Ministério Público.

3.3. Composição civil
Na sistemática da Lei nº. 9.099/95, o instituto da composição dos danos civis380
versa sobre objeto de natureza patrimonial disponível e possui natureza despenalizadora.
Tal instituto insere-se no modelo que prestigia a vítima, trazendo a reparação do dano para
o processo penal.

377

“A audiência preliminar, destinada à tentativa de conciliação – que poderá conduzir à autocomposição em
matéria civil e penal – constitui a grande novidade introduzida no sistema penal brasileiro com respaldo no
art. 98, I, CF. (...) a conciliação é o instrumento utilizado para que as partes – ou partícipes – possam mais
facilmente alcançar a autocomposição, atuando o conciliador como veículo de aconselhamento e
orientação, Mas são as partes – ou partícipes – que se compõem, pondo fim à controvérsia. Derivam daí
vários requisitos para a correta condução das vias conciliativas: a necessidade de uma adequada
mentalidade do conciliador (juiz ou leigo), que deverá buscar o acordo entre as partes para além da solução
jurídica da controvérsia, agindo por equidade e não de acordo com o princípio estrito da legalidade; a
conscientização de que pela conciliação se atinge um fim maior, que é a pacificação social; o respeito às
vontades das partes ou partícipes, limitando-se o mediador a aconselhar, pacificar e indicar as vantagens da
conciliação, sem pressões de qualquer sorte. As formas de autocomposição a que a conciliação pode
conduzir são a renúncia, a submissão e a transação. Na primeira, o titular da pretensão cede, deixando de
exigir a tutela dos direitos ou interesses de que se entendia possuidor. Na submissão, é o titular da
resistência que cede à pretensão oposta, reconhecendo-a. Ambas – submissão e renúncia – são formas de
concessões unilaterais, por isso mesmo mais raras do que a transação. Já nesta há concessões bilaterais,
mútuas e recíprocas, desistindo cada titular dos interesses em conflito de parte de suas pretensões.”
GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance;
GOMES, Luiz Flávio. op. cit., p. 104-105.
378
Art. 73, da Lei nº. 9.099/95: “A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua
orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local,
preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça
Criminal.” Importantes as críticas de Dotti em relação a este dispositivo legal: “Uma das distorções
lamentáveis que se têm visto na prática forense de muitas comarcas brasileiras é a atuação do juiz leigo em
etapa relevante do Juizado Especial como é a da audiência preliminar. (...) Mas o que tem se observado na
rotina de muitos fóruns é a atuação exclusiva do conciliador longe da vista do juiz togado. (...) A
presidência e a condução de uma audiência da qual possam resultar a aplicação de uma pena criminal e a
imposição de um débito civil pelo dano somente podem ser exercidas pelo juiz togado (...) A função
jurisdicional somente poderá ser exercida pelo próprio juiz, vedada a delegação a outrem.” DOTTI, René
Ariel. Conceitos e distorções da Lei nº. 9.099/95 – temas de direito e processo penal, cit., p. 58-59.
379
Art. 71, da Lei nº. 9.099/95.
380
Alguns doutrinadores utilizam a expressão transação civil.
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A fase judicial inicia-se com a audiência preliminar, na qual o Juiz esclarecerá,
primeiramente, sobre a possibilidade da composição civil dos danos381, interpretada como
conciliação382, em que há a possibilidade de o médico (suposto autor do fato) e a vítima383,
orientados por seus defensores, transigirem na reparação dos danos materiais e morais,
cujo acordo terá eficácia de título executivo judicial, após a homologação do Juiz384 que
preside a audiência, com a consequente renúncia ao direito de representação da vítima,
extinguindo-se a punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 107, inciso V, do
Código Penal.
Há que se ressaltar, entretanto, a impossibilidade da reparação imediata dos danos
sofridos pela vítima em decorrência de lesão corporal culposa decorrente de ato médico.
Na audiência preliminar, muitas vezes, torna-se difícil para a vítima comprovar,
documentalmente, os danos materiais acarretados com a prática do delito ou os danos
morais (indenizáveis por força de mandamento constitucional – art. 5º., inciso X, da
Constituição Federal de 1988), sem a apresentação de outros elementos de prova.
Acrescente-se, ainda, que ao suposto autor do fato (médico) deve ser permitido
impugnar as argumentações da vítima, com o objetivo de comprovar a inexistência do dano
alegado ou sua menor extensão.
Melhor seria, então, que a vítima ou seu representante legal, inviabilizado o acordo,
buscasse a tutela de reparação dos danos, pelas vias ordinárias, com os procedimentos
previstos no Código de Processo Civil, no juízo cível competente, objetivando a

381

Art. 72, da Lei nº. 9.099/95: “Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o
autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz
esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata
de pena não privativa de liberdade.”
382
“A palavra conciliação deriva do latim (conciliatio, de conciliare) com os significados de atrair,
harmonizar, ajustar. Na experiência brasileira, a audiência de conciliação é uma etapa procedimental
necessária, visando à solução de litígios.” DOTTI, René Ariel. Conceitos e distorções da Lei nº. 9.099/95 –
temas de direito e processo penal, cit., p. 57. Para Weber Martins Batista, a conciliação é interpretada
nestes termos: “Está é a grande novidade da Lei nº. 9.099/95: possibilitar a solução do caso no primeiro
momento, com vantagens para todos – Ministério Público, autor do fato, vítima, coletividade – mediante
conciliação dos interessados. Conciliar, que significa ‘pôr de acordo, harmonizar, combinar’, constitui uma
das metas mais importantes da Justiça, e das mais difíceis de alcançar. A conciliação abrange a transação e
a composição civil. A primeira implica o acordo feito pelo Ministério Público e o autor do fato em relação à
pena a ser imposta a este último. A segunda na combinação entre o autor do fato e vítima quanto à
composição dos danos sofridos por esta.” BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz. op. cit., p. 313-314.
383
“A composição dos danos civis, de um lado, obrigatoriamente, reclama a presença da vítima. Se menor,
falará o representante legal. Se este não existir, não for conhecido, ou não comparecer, o Juiz designará
Curador.” CERNICCHIARO, Luiz Vicente. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995 – algumas observações,
cit., p. 125.
384
Art. 74, da Lei nº. 9.099/95: “A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo
Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.”
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responsabilidade civil do autor do ilícito, o que dá ensejo à ampla discussão da existência
do fato, autoria e extensão dos danos.
Assim, a vítima tem a iniciativa da deflagração da persecução penal, através da
representação; mas com a composição dos danos, no crime de lesão corporal culposa,
decorrente de ato médico, cuja ação penal é pública condicionada à representação da
vítima, celebrado o acordo, nada mais haverá a reclamar. Ressalve-se que o não
cumprimento do acordo não restitui à vítima o direito de representação.
O Ministério Público, nesta audiência, deverá atuar, obrigatoriamente, como custos
legis.
Estando o suposto autor do fato (médico) e vítima de acordo, quanto a composição
dos danos, segue-se a sentença homologatória, com repercussão para o titular da ação
penal; ou seja, o Promotor de Justiça não poderá oferecer a transação penal, visto que a
homologação afeta o interesse de agir do Estado.
Saliente-se, também, que em se tratando de crime de lesão corporal culposa, a
homologação judicial acarreta a renúncia da vítima ao direito de representar ao Ministério
Público e, dessa forma, não poderá haver a proposta de aplicação de sanção penal.
Entretanto, não obtida a conciliação385 ou a composição dos danos na audiência
preliminar, no âmbito puramente civil, será dada à vítima a oportunidade de exercer
verbalmente ou ratificar o direito de representação386, manifestado ou requerido por escrito
na elaboração do termo circunstanciado.
Frustrada a composição civil e a vítima representando, o Promotor de Justiça
poderá oferecer a proposta de transação penal.

385

Tentada pelo Juiz a conciliação, a vítima pode renunciar ao direito de reparação do dano do suposto autor
do fato (médico) e, nesse caso, homologada na ata de audiência a manifestação da vítima, não se terá,
evidentemente, a composição civil ou qualquer título executório.
386
Art. 75, da Lei nº. 9.099/95: “Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao
ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Parágrafo
único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que
poderá ser exercido no prazo previsto em lei.”
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3.4. Transação penal
A Lei nº. 9.099/95 introduziu algumas modificações no sistema387 processual penal
brasileiro, pela criação do denominado espaço de consenso388.
E um dos seus institutos inovadores ainda permanece polêmico: a transação penal,
instituto novo e sem precedentes na história processual penal brasileira389, cuja
interpretação dos seus dispositivos normativos é controversa.
Confrontando as previsões legais com a realidade empírica de um novo modelo de
Justiça penal, na análise da aplicação desse novel instituto, é de extrema relevância na
investigação da lesão corporal culposa decorrente de ato médico, as implicações da adoção
da transação penal ao considerado autor do fato (médico), segundo as regras de processo
penal constitucional, sob pena de ferir direitos e garantias legalmente assegurados.
Percebemos, na esfera criminal, que esse “novo modelo de Justiça Criminal”, com
mudanças significativas em determinadas premissas que regem o poder punitivo do Estado,
muitas vezes não cumpre sua finalidade.
387

Afrânio Silva Jardim é enfático ao ponderar que “tenhamos que realizar um exame da lei numa perspectiva
não-procedimentalista, e, sim, numa visão sistemática, percebendo que ela é especial, mas se insere dentro
de um sistema processual. Parece-nos que muitas das interpretações, até vanguardistas, de primeira hora,
levam a posições insustentáveis dentro do sistema processual penal.” JARDIM, Afrânio Silva. Direito
processual penal, cit., p. 335.
388
Temos, no presente estudo, em antinomia à Justiça criminal conflitiva, com a edição da Lei nº. 9.099/95,
quatro institutos despenalizadores (mas sem o intuito de descriminalizar), compreendidos como medidas
alternativas à aplicação da pena privativa de liberdade: a representação nos crimes de lesões corporais
culposas; a composição civil dos danos, que implica na renúncia ao direito de representação e,
consequentemente, na extinção da punibilidade do autor do fato; a transação penal e a suspensão
condicional do processo. Nesse sentido, as considerações de Afrânio Silva Jardim: “o Direito Penal não
teve a ousadia de descriminalizar. O Direito Processual Penal, por vias indiretas, para essas infrações de
pequena monta, através de determinados intitutos, visa à despenalização. (...) essa lei não descriminaliza
conduta alguma, nenhuma conduta que era típica deixou de ser típica, não saiu da esfera do proibido do
Direito Penal. Entretanto, o legislador Processual Penal, percebendo a pouca significaçãona punição dessas
condutas, através de mecanismos processuais, indiretamente, despenaliza essas infrações.” JARDIM,
Afrânio Silva. Direito processual penal, cit., p. 336.
389
“Um breve histórico do instituto da transação nos anteprojetos de reforma da legislação processual penal
brasileira mostra que o tema chega a ser novidade entre nós. O Anteprojeto de Código de Processo Penal,
publicado pelo D.O.U. de 27 de maio de 1981, e que teve origem em outro anterior apresentado por José
Frederico Marques, previa um procedimento sumaríssimo para o processamento das infrações de menor
gravidade. No capítulo referente ao Ministério Público previa a possibilidade de uma espécie de transação,
se o crime perseguido fosse apenado com multa, prisão simples ou detenção. Havia expressa menção à
consequência da transação, que se consubstanciava na extinção da punibilidade pela perempção, se
houvesse imposição da multa em substituição às de prisão simples ou detenção. Posteriormente, o
Anteprojeto Frederico Marques modificado se transformaria no Projeto de Lei 1.655/83. O procedimento
sumaríssimo continuava previsto, mas o instituto da transação desaparecera do projeto. (...) A origem da
transação penal em seu sentido contemporâneo pode ser buscada no Direito de tradição anglo-saxônica,
mormente no sistema norte-americano através do instituto da plea bargaining, que revela a denominada ‘justiça
pactada ou contratada ou negociada’. (...) Outra inspiração é o patteggiamento do Direito italiano, ou seja,
também o acordo entre o Ministério Público e o acusado que pode ser firmado com o fim de, rapidamente,
resolver o processo.” FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Comentários à lei dos
juizados especiais cíveis e criminais. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995. p. 341-342.
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Conceituamos a transação penal como o instituto de direito processual, com efeitos
penais, que atribui ao Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública,
condicionada ou incondicionada, o ato discricionário consistente na faculdade jurídica dela
dispor, atendidos os requisitos legais390, propondo ao suposto autor do fato, nas infrações
de menor potencial ofensivo, a aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, pondo fim
a relação processual.
Principalmente,

quando

no

JECrim,

instituído

pela

necessidade

de

desburocratização e simplificação da Justiça penal, na busca de uma resposta penal célere
e, portanto, de uma solução mais rápida, é designada audiência preliminar, para fins de
proposta de transação penal, em delitos de lesão corporal culposa decorrente de ato médico
que lhes são submetidos à apreciação.
Nessas circunstâncias, torna-se inviável a agilidade e simplicidade do procedimento
desse microssistema processual-instrumental, consistente na aplicação imediata de pena ao
pretenso autor do fato (médico) sem laudos periciais ou processo capaz de demonstrar a
sua responsabilidade criminal pela suposta violação da norma penal incriminadora, qual
seja, o artigo 129, §6, do Código Penal.
A transação ou composição penal, introduzida pela Lei nº. 9.099/95, no direito
brasileiro, de sorte a concretizar o comando contido no art. 98, inciso I, da Constituição
Federal de 1988, mudou profundamente o panorama do sistema processual penal, ao
institucionalizar o acordo penal, delimitando e prescindindo por completo da prova, e não
está imune a questionamentos acerca de sua constitucionalidade.
É imprescindível tecer algumas considerações sobre a transação penal - que admite
a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, sem a adoção de um
procedimento de apuração da culpabilidade do suposto autor do fato (médico) -,
ressaltando a repercussão que o novo instituto angariou entre os operadores do direito, não
obstante muitos de seus pontos receberem severas críticas por expoentes de nossa doutrina,
com discussões referentes à constitucionalidade desse instituto, da atuação dos Juizados
Especiais Criminais – JECrim, dentre outros aspectos.

390

Art. 76, § 2º, da Lei nº. 9.099/95: “Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: I - ter sido o autor da
infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; II - ter
sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa,
nos termos deste artigo; III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

132

Considerada pela maioria dos doutrinadores como um marco no direito processual
penal brasileiro, a Lei nº. 9.099/95 introduziu no ordenamento jurídico nacional, a justiça
criminal consensual, conforme previsão constitucional391: o artigo 98, inciso I, da Carta
Magna brasileira.
Nesse sentido, a transação penal é constitucional, porque a própria Magna Carta
prevê o instituto, sendo que não há violação do princípio do devido processo legal392, em
virtude de não se obrigar a um processo formal.
391

“deve-se compreender o ditame constitucional do art. 98, caput e inciso primeiro, que determinou que ‘A
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão Juizados especiais, providos por juízes
togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de
menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas
de juízes de primeiro grau’. Para dar cumprimento à norma constitucional, era necessária, antes de mais
nada, a promulgação de lei federal. Com efeito, o próprio dispositivo refere-se à lei, que deve ser federal,
porquanto só à União cabe legislar em matéria penal (art. 22, I, CF) e seria induvidosamente de natureza
material a norma que permitiria a transação e regularia seus efeitos penais. Em segundo lugar, a União
continua detendo a competência privativa para as normas processuais (art. 22, I, CF), exceção feita às do
procedimento, que são da competência concorrente da União e dos Estados (art. 24, XI, CF). E ainda que se
entendesse que as infrações penais de menor potencial ofensivo, reguladas pelo art. 98, I, CF, são as
mesmas pequenas causas a que se refere o art. 24, X, CF, a atribuição constitucional da competência
concorrente à União, autorizaria, e recomendaria mesmo, que a lei federal estabelecesse as normas gerais
de processo e procedimento para conciliação, julgamento e execução das referidas infrações. Após a edição
da lei federal é que competiria aos Estados, no uso de sua competência constitucional, não apenas criar os
Juizados Especiais, mediante regras de organização judiciária, como ainda suplementar a legislação federal
por intermédio de normas específicas de procedimento, que atendessem às suas peculiaridades, e até
mesmo de processo, se se entendesse que a regra do art. 98, I, há de ser conjugada com a do art. 24, X, da
Constituição federal. Ficava claro, então, que a lei federal devia conter normas materiais, assim como
regras gerais e de procedimento e pelo menos normas gerais de processo (conforme a interpretação que se
desse à aplicabilidade às infrações penais de menor potencial ofensivo da regra do art. 24, X, CF).”
GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance;
GOMES, Luiz Flávio. op. cit., p. 11-12.
392
“Para se evitar conclusões equivocadas sobre a política criminal consensual adotada pela Lei 9.099/95,
deve-se realizar uma avaliação sistemática, global, evitando-se interpretações literais, isoladas, casuísticas,
de um ou outro dispositivo, de um ou outro instituto ou efeito secundário ou colateral. Recomenda-se que
se abandone os preconceitos e pruridos adquiridos através de décadas com o uso do velho Código de
Processo Penal. Não se trata apenas de uma nova terminologia, mas ao contrário, com o Juizado Especial
mudou toda a sistemática, exigindo-se uma releitura, somente nos limites da competência do Juizado, dos
conceitos de devido processo legal, presunção de inocência, ampla defesa, culpa, sanção penal etc. A lei
9.099/95 não está presumindo culpa (embora haja culpa jurídica, que fundamenta a aplicação de pena
criminal, posto que não se trata de responsabilidade objetiva), não está suprimindo o direito de defesa, o
direito ao contraditório ou simplesmente ignorando a presunção de inocência. Este diploma legal está,
apenas, cumprindo mandamento constitucional, possibilitando ao autor do fato subtrair-se do processo
tradicional, conservador, oneroso e desgastante, além de evitar uma eventual condenação com suas
consequências naturais. A transação penal decorre da autonomia de vontade, e é produto do exercício da
ampla defesa que, estrategicamente, pode preferir transigir ao invés de assumir o risco e o desgaste de um
processo alongado, com resultado imprevisível após a instrução probatória. A aquiescência do autor do
fato, livre e assistida por seu defensor, na solenidade da audiência (devido processo legal), é suficiente para
destruir a presunção de inocência. Com efeito, a transação penal e a suspensão do processo representam
somente novos paradigmas na busca da solução dialética de parte dos conflitos sociais, através do
consenso, assegurando-se sempre a primariedade do autor do fato, sem aplicar-lhe uma condenação.
Ademais, a Constituição Federal, além de instituir a transação penal para as infrações de menor potencial
ofensivo, delegou à lei ordinária a missão de prever as hipóteses em que sua aplicação seria possível (art.
98, I, CF).” BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 87-88.
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Nos Juizados Especiais Criminais, estão presentes as garantias constitucionais de
assistência do advogado, da presunção de inocência, de ampla defesa, diante da
possibilidade ou não da aceitação da transação.
Desta forma, consensualmente, se o suposto autor do fato (médico) aceitar a
proposta ministerial393, conforma-se com uma pena restritiva de direitos ou multa394, para
não ser processado criminalmente.
Assim, o pretenso autor do fato (médico) evita o processo criminal, preferindo
sujeitar-se à pena não privativa de liberdade que, em sendo homologada pelo Juiz e
cumprida, permitirá a extinção da punibilidade e não importará em reincidência395.
Discutia-se na doutrina, com o advento da Lei nº. 9.099/95, se a transação penal
aceita pelo suposto autor do fato e homologada pelo juízo tinha a eficácia de coisa julgada
formal e material. Nessa situação, o descumprimento ensejaria tão somente a execução do
acordo e a denúncia não poderia ser ofertada.
Havia o entendimento de que, descumprido o acordo, tornava-se insubsistente a
transação, cuja extinção da punibilidade operava-se com o cumprimento do que foi
acordado ou com o transcurso do tempo prescricional relativo à pena.
Atualmente, é pacífico que homologada pelo Juiz, em caso de descumprimento da
transação penal pelo suposto autor do fato, é do nosso sistema processual penal que o

393

No Estado de São Paulo, em decorrência da transação penal, se o pretenso autor do fato aceitar o
pagamento da pena de multa, far-se-á o depósito, pela guia de recolhimento, em favor do Fundo
Penitenciário do Estado de São Paulo - Programa de Assistência às vítimas de crimes (art. 3º, inc. IX, da
Lei Estadual nº 9.171/95).
394
“O princípio da reserva legal, por exemplo, não admite exceções, sendo um imperativo categórico sob o
qual deve estruturar-se todo e qualquer Estado Democrático de Direito. Com efeito, o velho adágio latino,
cunhado por Feuerbach, nullum crimen nulla poena sine lege, continua mais atual do que nunca, quer para
a tipificação de crimes, quer para a cominação de penas. (...) Na verdade, as penas alternativas à privativa
de liberdade, no ordenamento jurídico brasileiro, até agora, são: limitação de fim de semana, prestação de
serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e multa. A aplicação de qualquer outra pena, por
mais interessante ou simpática que possa parecer, padece dos vícios de ilegalidade e de
inconstitucionalidade (art. 5º., XXXIX, CF), além de representar abuso de poder. O entusiasmo com que se
tem divulgado a aplicação aqui e acolá da indigitada ‘Cesta básica’, como pena alternativa, tem cegado um
grande segmento de aplicadores do direito que, provavelmente, não se deram conta da ilegitimidade de tal
modalidade de ‘pena’. (...) não admitimos a dita pena da ‘cesta básica’, simplesmente pela ausência de
contemplação legal.” BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 83-84.
395
Art. 76, § 4º, da Lei nº. 9.099/95: “Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da
infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo
registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.”
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representante do Ministério Público terá o dever de oferecer a denúncia396, tendo em vista
o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal.
A Lei nº. 9.099/95 implementou o sistema dos Juizados Especiais Criminais
(JECrim), visando à celeridade da Justiça397 e, com o instituto da transação penal, instaurou no
campo penal-processual penal brasileiro, um certo espaço para consenso, com a intenção do
legislador infraconstitucional de fazer aplicar em nossa legislação o instituto do plea bargaining398

396

Vide, o Informativo STF nº. 576, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
602.072/RS decidiu unanimemente o seguinte: “AÇÃO PENAL. Juizados Especiais Criminais. Transação
penal. Art. 76 da Lei nº 9.099/95. Condições não cumpridas. Propositura de ação penal. Possibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário improvido. Aplicação do
art. 543-B, § 3º, do CPC. Não fere os preceitos constitucionais a propositura de ação penal em decorrência
do não cumprimento das condições estabelecidas em transação penal.”
397
“O contexto, pois, era esse, o de propiciar, a qualquer custo, o maior atendimento à população carente de
Justiça, a maior rapidez dos julgamentos, a maior informalidade processual, a maior imediatidade da
presença judicial perante o fato etc. Não é de se estranhar, portanto, que a primeira reação à Lei n. 9.099/95
foi a de se admitir que qualquer agente do Poder Público que tomasse conhecimento de uma infração de
menor potencial ofensivo pudesse dar início ao procedimento de persecução penal em sentido amplo.
Confesso que, na ocasião, a ideia não me causou repulsa, porque também estava imbuído do espírito vetor
da época. É hora, porém, de se repensar a questão, não somente porque, se a Justiça dos Homens pode
alcançar um mínimo de razoabilidade, é devido ao fato de serem respeitados os princípios e os papéis
jurídico-sociais de todos os envolvidos na dialética da distribuição da Justiça, mas também porque as
situações mudam, no plano fático e jurídico.” GRECO FILHO, Vicente. op. cit., p. 93-94.
398
Nicolás Rodriguez Garcia é enfático ao mencionar a problemática da transação no direito norte-americano:
“Frente à afirmação de que no sistema da commow law um acusado só pode ser condenado por um tribunal de
jurados, depois de um procedimento contraditório, realizado com todas as formas de proteção e garantias, no qual
o advogado defensor e o Ministério Público discutem arduamente sobre a culpabilidade ou a inocência, a
realidade se mostra diferente, posto que em muitos casos não se chega a esse juízo. A disponibilidade do objeto
do processo antes do ajuizamento é um procedimento tão velho como o próprio processo criminal; desde os
primeiros tempos o acusado podia ser condenado com base na sua confissão, através do reconhecimento de que
ele efetivamente havia cometido os fatos de que estava sendo acusado, implicando assim em que não se chegava
ao ajuizamento. Esta era a característica que distinguia os sistemas anglo-saxões daqueles de inspiração
continental, embora também nestes últimos havia a possibilidade de que o acusado de um delito confessasse a
sua prática, porém, com a diferença de que essa confissão não impedia a realização do juízo. As declarações de
culpabilidade (‘pleas of guilty’), que tiveram sua origem na Inglaterra, experimentaram uma grande difusão nos
Estados Unidos da América do Norte, passando a ser consideradas nos finais do século XIX e princípios do
século XX como um elemento característico do direito penal deste país. A adoção desse instituto como o modo
normal de resolução dos casos deveu-se ao alto custo dispendido para a realização dos processos e ao longo do
tempo em que se arrastavam até chegar a uma conclusão, gerando uma grande incerteza para o acusado.
Ressalte-se que foi a partir da Guerra Civil americana que isto se produziu, portanto, em um momento em que
houve um rápido e enorme crescimento da população que se concentrava nos núcleos urbanos. O guilty plea é,
pois, a forma por excelência de resolução dos casos, sendo que o funcionamento do sistema penal é viável tão
somente porque muitos dos acusados plead guilty (negociam a sua culpa); implicando essa negociação na
admissão de todos os elementos de prova do fato que se é acusado, o Estado não se encontra ante a necessidade
de ter que provar que o acusado é realmente culpado. Todavia, com o passar dos anos os promotores se viram na
necessidade de ter que oferecer grandes concessões aos acusados em troca da confissão de culpa, objetivando
com isso manter constantes os percentuais de declarações de culpabilidade, os quais estavam em torno de 90%,
tanto em nível federal como estadual. A justificativa para a manutenção dos percentuais residia no fato de que
uma abolição desta instituição provocaria resultados gravíssimos, uma vez que a criminalidade havia duplicado
nesse período enquanto que o número de tribunais permaneceu constante. Neste sentido, quando utilizamos o
termo plea bargaining estamos fazendo referência à modalidade da guilty plea ‘típica’ dos E.E.U.U., cuja
essência consiste na obtenção pelo acusado de uma série de concessões oficiais em trocar de declarar-se
culpado.” RODRIGUEZ GARCIA, Nicolás. A justiça penal e as formas de transação no direito norte-americano:
repercussões. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 4, n. 13, p. 79, jan./mar. 1996.
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existente no direito norte-americano399.
Porém, sem cautela de segurança jurídica quanto à sua aplicação e, ainda, por ser
discutível como medida positiva de política criminal400, entendemos que não é pacífica a
questão constitucional da transação penal.
Para uma minoria de doutrinadores, esse instituto é inconstitucional, em virtude de
não atentar para alguns princípios constitucionais401, dentre os quais, devido processo
legal402, ampla defesa, contraditório e presunção de inocência.

399

Para Damásio E. de Jesus, as diferenças entre a transação penal, o plea bargaining e o guilry plea:
“Sentidos e conceito de transação – a) sentido comum: negócio; b) sentido jurídico: ato jurídico que
extingue obrigações através de concessões recíprocas das partes interessadas (Aurélio). Não se trata de um
negócio entre o Ministério Público e a defesa: cuida-se de um instituto que permite ao juiz, de imediato
aplicar uma pena alternativa ao autuado, justa para a acusação e a defesa, encerrando o procedimento. (...)
Diferenças com o ‘plea bargaining’ – 1ª) no plea bargaining vigora inteiramente o princípio da
oportunidade da ação penal pública, enquanto na transação penal o Ministério Público não pode exercê-lo
integralmente; 2ª) havendo concurso de crimes, no plea bargaining o Ministério Público pode excluir da
acusação algum ou alguns delitos, o que não ocorre na transação penal; 3ª) no plea bargaining o Ministério
Público e a defesa podem transacionar amplamente sobre a conduta, fatos, adequação típica e pena (acordo
penal amplo), como, p. ex., concordar sobre o tipo penal, se simples ou qualificado, o que não é permitido
na proposta de aplicação de pena mais leve; 4ª) o plea bargaining é aplicável a qualquer delito, ao contrário
do que ocorre com a nossa transação; 5ª) no plea bargaining o acordo pode ser feito fora da audiência; a
transação, em audiência (art. 72). Diferença com o guilry plea – neste não há transação, concordando o réu
com a acusação. Admitindo a defesa a imputação, há julgamento imediato, sem processo (Dictionary of
criminal justice terms, New York,1990).” JESUS, Damásio Evangelista de. Lei dos juizados especiais
criminais anotada, cit., p. 62.
400
“Bem se compreende por isso que o plea bargaining suscite uma controvérsia particularmente viva entre
os juristas e os criminólogos americanos. Os críticos apontam insistentemente para a desigualdade e a
injustiça que se reflete na plea bargaining e que esta, por sua vez, a potencializa e amplia. Como
negociação dos fatos (e do direito) feita nos gabinetes do Ministério Público ou nos corredores do tribunal,
subtraída à sindicância da publicidade, os seus resultados concretos dependem diretamente do poder das
partes em confronto, da respectiva competência de ação. Ora, à partida é nítida a superioridade da posição
do Ministério Público. O domínio efetivo do processo permite-lhe uma estratégia que pode contar com o
desconhecimento, a incerteza e a insegurança da defesa em relação a aspectos decisivos.” FIGUEIRA
JUNIOR, Joel Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. op. cit., p 342.
401
“processo justo é o que, em sua abertura, no seu pórtico, já apresenta indícios suficientes que justificam
seja a jurisdição movimentada para a apreciação de uma pretensão punitiva. Para a movimentação da
jurisdição penal é necessário que haja legítimo interesse, que consiste na existência de dados suficientes
colhidos na investigação preliminar, demonstrativos de que a possibilidade de prosperar a acusação. A ação
penal deve ser uma hipótese viável, que mereça ser examinada. A denúncia não passa de uma hipótese, e o
processo é o caminho da hipótese à certeza, a ocorrer na sentença. Este caminho da hipótese à certeza deve
ser realizado sob a égide do sistema acusatório, sendo necessário que desde o início, para a acolhida da
hipótese, existam elementos suficientes indicativos do legítimo interesse da acusação. (...) O primeiro passo
do justo processo, respeitante do devido processo legal, é que a defesa seja e possa ser ouvida, graças a uma
imputação que circunscreva, que delimite, o objeto e o âmbito da acusação. (...) O direito de ser ouvido
pressupõe a clareza, pressupõe a determinação, a fixação precisa da imputação: ninguém pode ser ouvido
sobre generalidades, sobre abstrações, sobre elucubrações. O respeito a estes princípios informadores do
processo penal democrático, do processo justo, foram absolutamente desatendidos na Lei n. 9.099/95 no que
tange à disciplina adotada em relação à transação. Esta lei, tão proclamada, tão festejada, é, a meu juízo,
manifestamente inconstitucional, nesta parte.” REALE JÚNIOR, Miguel. Pena sem processo, cit., p. 26.
402
No entendimento de Rogério Lauria Tucci, “a imediata aplicação de pena ao agente configura violação ao
princípio do devido processo legal, vez que o autuado estaria assumindo culpa sem a produção de qualquer
prova, e desde logo condenado pelo crime ou contravenção.” TUCCI, Rogério Lauria. O devido processo
legal e a tutela jurisdicional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1993. p. 22, 1993.
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Seguindo essa linha de discussão, é inadmissível uma lei infraconstitucional
divergir do preceito constitucional nulla poena sine judicio403; ou seja, a imposição de pena
sem a existência de uma relação jurídico processual instaurada.
Apesar da repercussão positiva que a Lei nº. 9.099/95 angariou entre a maioria dos
operadores do direito, o instituto da transação penal apresenta o aspecto polêmico da adoção de
um procedimento amplo de apuração da culpabilidade404 do suposto autor do fato.

403

“Com os simples dados colhidos pela autoridade policial em auto circunstanciado, o juiz, segundo a Lei
9.099, deve dizer ao autuado, e é a autoridade policial que livremente assim o qualifica, da possibilidade de
transação, que resulta em reparação dos danos e sofrimento de uma pena de multa ou de prestação de
serviços. Ao qualificado pela polícia como autor do fato o juiz deve esclarecer que é possível a conciliação,
a transação, mediante a reparação dos danos e a aplicação de uma pena restritiva de direitos ou de multa. E
esta conciliação será dirigida pelo juiz ou por um conciliador, que se orienta seja preferencialmente
formado em Direito, quando, na verdade, a jurisdição penal não é passível de ser subdelegada. O juiz é um
delegado da Nação, dotado de poder para aplicar o Direito no caso concreto. Não há subdelegação em
jurisdição penal. Mas é esta uma outra questão. Importa ressaltar, neste trabalho, que, sem elementos
indicativos dos contornos do fato (...), ou seja, sem elementos fáticos, sem elementos probatórios, com base
em mero boletim de ocorrência nominado de auto circunstanciado, o promotor pode propor a transação
penal. Transação que redunda na reparação do dano, por um lado, e, por outro, na aplicação de uma pena
restritiva de direito ou de multa. Mas, registre-se, sem dúvida, na aplicação de uma pena, como o reconheceu a
ilustre jurista Ada Pellegrini Grinover, defensora ardorosa do texto legal, em debate do qual participei ao seu
lado, patrocinado pelo Instituto Manoel Pedro Pimentel, órgão da Faculdade de Direito da USP. Infringe-se o
devido processo legal. Faz-se tábula rasa do princípio constitucional da presunção de inocência, realizando-se um
juízo antecipado de culpabilidade, com lesão ao princípio nulla poena sine judicio, informador do processo
penal. O direito à não consideração prévia de culpabilidade, incisivamente inscrito na Declaração dos Direitos do
Homem da Organização das Nações Unidas de 1948, está consagrado em nossa Constituição e exige, para ser
respeitado, que a imposição de pena tão-só decorra de sentença na qual se reconheça a culpabilidade, em
decisão motivada.” REALE JÚNIOR, Miguel. Pena sem processo, cit., p. 27.
404
Observe-se, por exemplo, a realidade repressiva norte-americana no que tange a culpabilidade: “A
vantagem das negociações e das declarações de culpabilidade reside no fato de serem uma forma muito
mais flexível do que o modelo tradicional. Como se assinala no caso Bordenkircher v. Hayes, ‘seja como
for a situação em um mundo ideal, o fato é que a guilty plea e a plea bargain são componentes importantes
do sistema judicial deste país. Properly administered, they can beneficit all concerned’. Entre essas
‘mutuality advantages’, que sem dúvida alguma são a base para que mais de três quartos das condenações
nos EE.UU. sejam produto das pleas e as quais são necessárias para que hoje em dia a administração da
justiça funcione, podemos assinalar as seguintes: a) para o acusado, no caso em que veja uma pequena
possibilidade de ser condenado, pois intentará evitar a todo custo a celebração do trial, já que poderá obter
uma pena mais leve do que a que se supõe lhe será imposta se houver a realização do juízo (...) b) para os
prosecutors, que também querem evitar o juízo, porque assim serão aliviados em sua carga de trabalho,
podendo reduzir o atraso dos processos existentes nos tribunais, assim como evitando o risco de que o
acusado possa ser absolvido no trial. Além disso, a colaboração do acusado pode ajudar ao prosecutor no
desempenho de seu trabalho, já que obterá evidências e provas que permitirão resolver outros casos,
conseguindo com isso que sua imagem pública e seus percentuais de atuação se mantenham. c) para os
defensores, porque com as pleas reduzem o trabalho e a dedicação ao processo, sem prejuízo dos
honorários, podendo assim dedicar o tempo a outros processos; e ao final de tudo celebraram um bom
acordo para seu cliente, ainda que alguns de seus princípios éticos tiveram que ser flexibilizados. d)
também para o Estado há vantagens, posto que a imposição mais rápida da pena, através da declaração de
culpa do acusado, pode ter mais eficácia no sentido de conseguir os fins esperados da sanção penal; por
outro lado, ao evitar o juízo os escassos recursos judiciais e do Ministério Público se conservam para
aqueles casos nos quais há uma dúvida substancial sobre a culpabilidade do acusado ou em que se duvida
que o estado possa sustentar a carga da prova, ou para os delitos que causam um maior alarme social. (...) a
negociação da culpa se produz em um momento processual no qual o conhecimento do caso pelas partes é
limitado. Dessa forma, a decisão do promotor é normalmente tomada sem a informação referente às
circunstâncias do delito, as características do acusado e outros fatores necessários para tomar a decisão.
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Entretanto, ao abrandar o princípio clássico da obrigatoriedade da ação penal,
consagrando o princípio da oportunidade regrada, a Lei nº. 9.099/95 revela aspectos
controversos quando cotejada com os direitos e garantias constitucionais405 atinentes com a
estrutura de um Estado Democrático de Direito, apto à tutela dos direitos fundamentais406.

3.5. Natureza jurídica da proposta de transação penal
Contemplada na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a proposta de transação
penal oferece a possibilidade ao suposto autor do fato da prática de uma infração de menor
potencial ofensivo sujeitar-se à pena restritiva de direitos ou multa, por um acordo com o
Ministério Público, a ser homologado judicialmente.
Isso faz com que em muitos casos a aceitação das declarações por imputações inferiores, que no início eram
instrumentos discricionários para a individualização das penas, se converta em rotina, com reduções-padrão
de certas penas, sendo provável que o juiz nunca chegue a conhecer a realidade dos fatos, tendo em vista
não ser necessária uma investigação exaustiva dos mesmos. (...) Todavia, a consequência mais grave é a de
que em muitas ocasiões, ante às evidências existentes, pessoas inocentes são induzidas a declararem-se
culpadas, temendo que, no caso de serem condenadas em juízo, a sanção imposta será mais severa, ou
visando evitar a publicidade adversa que supõe o juízo. (...) Em conclusão, reafirmamos a ideia de que a
administração da justiça é algo mais que uma análise dos custos e benefícios (...) Incorre-se em erro ao
tentar aplicar à Administração da Justiça os princípios e valores da sociedade capitalista: a produtividade,
entendida como o maior ou menor percentual das condenações obtidas, convertendo-se no instrumento de
medida da eficácia da atividade jurisdicional nos ordenamentos jurídicos de nosso tempo.” RODRIGUEZ
GARCIA, Nicolás. op. cit., p. 89-92.
405
“Por todas essas considerações, vê-se que o problema da constitucionalidade do instituto da transação
penal disciplinado no art. 76 da Lei 9099/95 não é resolvido da maneira simplista como a maioria dos
doutrinadores apregoa, dizendo tão-somente que não há vício de inconstitucionalidade porque o próprio art.
98, I, da Lei Fundamental prevê a transação penal. Ora, esse argumento, sem dúvida, nos parece deveras
bisonho. É inegável que a Constituição de 1988 permitiu a transação penal. Entretanto, essa evidência não
nos autoriza a afirmar que o instituto criado pelo legislador ordinário seja válido pelo simples fato de existir
o permissivo constitucional, não sendo este assaz para o reconhecimento da constitucionalidade da
disposição legal em questão, a qual deve, igualmente, compatibilizar-se com a ordem principiológica da
Carta Política, notadamente, aqueles princípios garantidores dos direitos fundamentais da pessoa humana.”
ROCHA, Fernando Luiz Ximenes. A transação penal e os cinco anos de vigência da Lei 9.099/95. In:
SHECAIRA, Sérgio Salomão (Org.). Estudos Criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva
(criminalista do século). São Paulo: Método, 2001. p. 163-164.
406
Miguel Reale Júnior critica a aplicação de sanção penal em procedimento desprovido de diversas garantias
processuais penais e penais conquistadas ao longo da história: “Configura-se, dessa maneira, o desrespeito
aos direitos constitucionais básicos informadores do processo penal: ampla defesa e contraditório; devido
processo legal; presunção de inocência. Por essa razão, afigura-se bisonho o argumento que se tem repetido
acerca da constitucionalidade da transação penal, de vez que se diz que a transação vem prevista na própria
Constituição, em seu art. 98, e que, portanto, não há inconstitucionalidade. Será que a Constituição
consagra os direitos individuais como intocáveis. Cláusulas pétreas, imodificáveis sequer por emenda
constitucional, e, ao mesmo tempo, por prever a transação a ser regulada em lei, autoriza esta lei a revogar
direitos fundamentais, tais como a presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório, o devido
processo legal? No instante em que se reduz no âmbito civil a força da autonomia da vontade nos contratos
pela subordinação a vertentes de conteúdo social, alguns penalistas e processualistas penais resolvem
promover a privatização do direito penal, criando-se a ‘condenação consensual’, dando-se força à
autonomia da vontade, para aceitar uma condenação sem processo, quando sequer a confissão em juízo
obriga à condenação, se não corroborada por provas suficientes! Há, destarte, menosprezo às características
indeclináveis de nossa disciplina e aos direitos individuais consagrados constitucionalmente.” REALE
JÚNIOR, Miguel. Pena sem processo, cit., p. 30-31.
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Muito se controverteu sobre a natureza jurídica da transação penal.
Discute-se, ainda hoje, do ponto de vista doutrinário, a natureza jurídica407 desta
proposta, ou seja, se é um direito público subjetivo do autor do fato ou uma faculdade
jurídica do Ministério Público; bem como os limites de atuação do Ministério Público no
oferecimento da transação penal, em audiência preliminar.
A Lei nº. 9.099/1995 introduziu no sistema penal e processual penal brasileiro o instituto
da transação, em que a persecução penal em crimes de menor potencial ofensivo possa se dar
mediante pena restritiva de direitos ou multa, desde que o suposto autor do fato da prática de
delito concorde, sem qualquer resistência, com proposta efetuada pelo Ministério Público.
De um lado, a Lei nº. 9.099/95 teria relativizado o princípio da obrigatoriedade da
instauração da persecução penal em crimes de ação penal pública de menor ofensividade e,
por outro, autorizado o suposto autor do fato a dispor das garantias processuais penais
previstas no ordenamento jurídico.
Preenchidos os requisitos legais408, a transação penal constitui-se em direito público
subjetivo409 do suposto autor do fato, considerado o titular em uma situação dotada de

407

Interessante as observações de Geraldo Prado em relação ao termo ‘natureza jurídica”: “A novidade
encontrou tradições e velhas formas de pensar, que se puseram a ‘enquadrar’ a transação penal conforme os
paradigmas do positivismo jurídico que ainda vigorava na década de 90 do século passado. ‘Natureza
jurídica’ da proposta e da sentença de transação penal e estatuto jurídico das partes forjaram os termos do
debate que dominou o cenário pós Lei dos Juizados Especiais, e ainda hoje é comum constatar que as
discussões giram em torno desses eixos (...) A novidade de então, pois, consistiu em conferir visibilidade e
institucionalizar o acordo penal, definindo-o em um âmbito em que se dispensava por completo a prova. O
mito – ou fundamento – de que a prova penal conduzia à ‘verdade real’, que ao seu tempo seria a base da
sentença condenatória, começava a esfarelar-se no nosso processo. Era necessário, todavia, ‘analisá-la’ (a
transação penal), isto é, conferir-lhe significados que orientassem os profissionais que nos últimos dois
séculos afirmavam que de uma determinada maneira (inquisitorial) a prova penal era o elemento de
justificação das condenações. E o método analítico preferencial da doutrina jurídica dos anos 90 no Brasil,
ainda não totalmente abandonado, apesar da fragilidade de seus pressupostos, consistia em buscar nos
‘escaninhos’ do positivismo jurídico ‘categorias’ para enquadramento das práticas jurídicas. A isso se
costuma(va) dar o nome de ‘natureza jurídica’, como se o direito não fosse expressão cultural,
especificamente denotada pelo exercício do poder que autoriza, algo criado pelo homem e, portanto, além
de qualquer ‘natureza’ prévia, a-histórica e neutra! (...) A rigor, não há uma ‘natureza jurídica’. O
mecanismo classificatório busca facilitar nosso entendimento da realidade e nos orientar, dirigir as nossas
ações em um mundo da vida em que os consensos acerca dos significados são tão essenciais quanto as
dissensões.” PRADO, Geraldo. A transação penal quinze anos depois. Disponível em:
<www.geraldoprado.com>. Acesso em: 04 maio 2014.
408
Vide, art. 76, da Lei nº. 9.099/95.
409
“o Ministério Público (...) ‘poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa’. A
primeira leitura do artigo, em sua interpretação meramente literal, sugere tratar-se de pura faculdade do
acusador, que poderá preferir não transacionar, ainda que presentes as condições (...) Pensamos que o
‘poderá’ em questão não indica mera faculdade, mas um poder-dever, a ser exercido pelo acusador (...) ao
poder-dever da acusação corresponderia um verdadeiro direito subjetivo público do autuado à apresentação
da proposta de transação, uma vez não enquadrado o caso nas hipóteses do § 2º do art. 76.” GRINOVER,
Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz
Flávio. op. cit., p. 124-125.
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determinadas faculdades jurídicas, garantidas pelas normas e de grande relevância quanto à
efetivação dos direitos fundamentais.
Por esse entendimento, há o poder-dever do Ministério Público410 oferecer a
proposta de transação penal ao suposto autor do fato, que tem o direito subjetivo público a
ser apenado411; ou com a pena restritiva de direitos, ou com a pena de multa.
As consequências geradas pela transação penal deverão ser unicamente as
estipuladas no instrumento do acordo, sendo que os demais efeitos penais e civis412
decorrentes da condenação penal não serão constituídos. Portanto, o único efeito acessório
será o registro do acordo apenas com o fim de impedir que o suposto autor do fato possa
obter o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
A sanção penal imposta com o acolhimento da transação não decorre de qualquer
juízo estatal a respeito da culpabilidade do suposto autor do fato, em virtude de ter sido
estabelecida antes mesmo do oferecimento de denúncia, da produção de qualquer prova ou
da prolação de veredito.

410

No sentido de que a proposta de transação penal constitui-se na natureza jurídica de poder-dever do
Ministério Público: Supremo Tribunal Federal (RE n. 296.185, 2ª Turma, Rel. Min. Neri da Silveira, DJ de
22.2.2005 e HC n. 83.250-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa) e no Superior Tribunal de Justiça: HC
n. 18.003-RS, Rel. Paulo Gallotti, DJ de 25.5.2009).
411
Com veemência Miguel Reale Júnior discorre sobre a pena: “Na lei não se faz menção ao exame das
condições da ação, autorizando o juiz a extinguir o processo e a não aceitar a proposta de transação na
hipótese de inexistir um mínimo de provas que sustem uma futura acusação. (...) a transação é vista como
dádiva, benefício que isenta o exame da existência de legítimo interesse. Consagra-se uma condenação sem
provas, ou seja, as pessoas são julgadas e condenadas sem serem validamente ouvidas, com lesão efetiva ao
princípio básico nulla poena sine judicio, que não quer dizer apenas respeito a formalidades, mas tem o
significado de que é necessário um processo de acordo com os trâmites estabelecidos para a preservação da
ampla defesa e do contraditório. Não existe contraditório quando existe uma proposta de condenação vazia,
embasada em auto circunstanciado. Evidentemente, a sentença homologatória do aocrdo entre as partes, é
uma sentença condenatória, pois impõe uma pena, devendo, portanto, ser motivada. Mas como vai o juiz
motivar sentença homologatória, mas condenatória, por fazer incidir uma pena, tendo por substrato tão-só
os termos de um auto circunstanciado? Outro aspecto sempre destacável no processo penal é a necessidade
de correlação entre a denúncia e a sentença, questão objeto de conhecido trabalho de Giuseppe Bettiol.
Qual vai ser a correlação entre uma denúncia que não existe e uma sentença que é só aparente?... Ou seja,
entre denúncia inexistente e sentença aparente, tem que haver correlação. E há, mas pairando em atmosfera
elevada, destituída da realidade. De concreto, somente a imposição de pena ao autuado, que, sem acusação,
sem processo, sem condenação, cumprirá prestação de serviços à comunidade e terá coloborado para o
desafogo da justiça criminal.” REALE JÚNIOR, Miguel. Pena sem processo, cit., p. 30.
412
Discute-se no Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE795567-PR), com repercussão geral, se é possível
impor à transação penal, os efeitos próprios de sentença penal condenatória. Em voto pelo provimento do
RE, o ministro-relator Teori Zavascki expressou-se no sentido de que a imposição de perda de bens sem
que haja condenação penal ou a possibilidade de contraditório pelo suposto autor do fato, representa ofensa
ao devido processo legal; pois as medidas acessórias previstas no artigo 91 do Código Penal, dentre as quais, a
perda de bens em favor da União, exigem a formação de juízo prévio a respeito da culpa do suposto autor do
fato, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Desta forma, as consequências jurídicas extra-penais
previstas no artigo 91, do Código Penal, só podem ocorrer como efeito acessório de condenação penal.
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O ato judicial homologatório é expedido de modo sumário, em obséquio ao
interesse público na célere resolução de conflitos sociais de diminuta lesividade para os
bens jurídicos tutelados pelo estatuto penal.
A homologação prescinde da instauração de processo e não é permitido ao Juiz,
nem em caso de descumprimento dos termos de acordo, substituir a pena restritiva de
direitos413,

consensualmente fixada,

por pena

privativa de liberdade aplicada

compulsoriamente.
Para a maioria dos doutrinadores, a interpretação corrente é de que o instituto da
transação penal mitigou o princípio da obrigatoriedade da ação penal414, no âmbito dos
Juizados Especiais Criminais.
Por esse entendimento, vincula-se o termo “mitigar” ao princípio da oportunidade
regrada ou discricionariedade regrada415; ou seja, não sendo a hipótese de promoção de
arquivamento dos autos de termo circunstanciado, presentes os requisitos legais objetivos e
subjetivos, o Promotor de Justiça poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multa ao suposto autor do fato, sem que haja processo.
413

“A pena não privativa de liberdade imposta pelo juiz, por consentimento dos partícipes, tem natureza
jurídica de sanção penal, mas nem por isso apresenta qualquer inconstitucionalidade (...) A aplicação da
sanção penal será feita por sentença, que não poderá considerar condenatória, uma vez que não houve
sequer acusação. Trata-se de sentença nem condenatória nem absolutória, mas simplesmente de sentença
homologatória de transação penal, com eficácia de título executivo. (...) a aceitação da sanção pelo autuado
configura submissão voluntária à pena não privativa de liberdade, mas não indica reconhecimento da
culpabilidade penal (...) Seguro indício disto é que a aplicação da sanção penal não gera reincidência. Outra
comprovação de que a aplicação da sanção penal não implica reconhecimento da culpabilidade penal está
na revisão legal no sentido da proibição de registro criminal, salvo para impedir nova transação penal no
prazo de cinco anos. (...) Assim como a aceitação da sanção penal não significa reconhecimento da
culpabilidade penal (...) tampouco importa ela em reconhecimento da responsabilidade civil.” GRINOVER,
Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz
Flávio. op. cit., p. 134-135.
414
Damásio E. de Jesus interpretar a expressão “poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multa”, contida no art. 76, da Lei nº. 9.099/95, nos seguintes termos: “Princípios da
indisponibilidade da obrigatoriedade da ação penal pública: Permanecem em nossa legislação como
regra. A transação, prevista no dispositivo, com fundamento no princípio da ‘discricionariedade regulada’,
constitui exceção à regra, mitigada pelo controle jurisdicional. Princípio da oportunidade: Adotou-se o
princípio da ‘oportunidade regrada’. O Ministério Público aprecia a conveniência de não ser proposta a
ação penal, oferecendo ao autor do fato o imediato encerramento do procedimento pela aceitação de pena
menos severa. Esse mister, entretanto, não é absoluto. Não existe, p.ex., em relação a todas as infrações
penais. Sujeita-se a regras legais.” JESUS, Damásio Evangelista de. Lei dos juizados especiais criminais
anotada, cit., p. 62-63.
415
“A Lei 9.099/95, de 26.09.95, como se percebe, inovou profundamente em nosso ordenamento jurídicopenal. Cumprindo determinação constitucional (CF, art. 98, I), o legislador está disposto a pôr em prática
um novo modelo de Justiça Criminal. É uma verdadeira revolução (jurídica e de mentalidade) porque
quebra a inflexibilidade do clássico princípio da obrigatoriedade da ação penal. Doravante temos que
aprender a conviver também com o princípio da discricionariedade (regrada) na ação penal pública. Abrese no campo penal um certo espaço para o consenso. Ao lado do clássico princípio da verdade material,
agora temos que admitir também a verdade consensuada.” GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO,
Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. op. cit., p. 18.
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Tal pensamento não é uníssono416; não tendo a Lei nº. 9.099/95 derrogado o
princípio da obrigatoriedade da ação penal417.
Portanto, diante do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que não foi
derrogado pela Lei nº. 9.099/95418, a transação penal é uma faculdade jurídica do
Ministério Público e não um direito subjetivo do suposto autor do fato, pois se assim fosse,
na prática forense, o Juiz poderia conceder de ofício a transação penal, mesmo contra a
vontade do titular da ação penal.

416

“Divergindo da doutrina majoritária, entendemos que a Lei nº. 9.099/95 não mitigou o princípio da
obrigatoriedade do exercício da ação penal pública condenatória. Não aceitamos dizer que nos Juizados
Especiais Criminais vigora o princípio da discricionariedade regulada ou controlada. (...) Em verdade, o
sistema que se depreende da referida Lei nº. 9.099/95 não rompe com o tradicional princípio da
obrigatoriedade do exercício da ação penal pública condenatória, mas apenas outorga ao Ministério Público
a faculdade de exercer uma espécie de ação.” JARDIM, Afrânio Silva. Os princípios da obrigatoriedade e
da indisponibilidade nos juizados especiais criminais, cit., p. 4.
417
“Na ação penal pública, o órgão do Ministério Público está, entre nós, sujeito ao princípio da legalidade,
ou da obrigatoriedade. Presentes os pressupostos que permitem a propositura da ação, não tem ele escolha:
é obrigado a oferecer denúncia, a dar início à ação penal. Na ação penal de iniciativa privada, ao contrário,
o ofendido, em razão do princípio da oportunidade tem a faculdade de propor ou não a ação penal. Alguns
países europeus, como a França e a Alemanha, adotam, de há muito, na ação penal pública, o principio da
oportunidade. Na Alemanha – por exemplo – nas hipóteses de delitos, que são ilícitos penais de menor
gravidade, o órgão do Ministério Público poderá optar, em razão da pequena importância do fato, por não
propor a ação penal. A França acontece a mesma coisa, com a só diferença de que a lei não estabelece,
expressamente, como na Alemanha, tipos de ilícitos em relação aos quais pode, ou não pode, o Ministério
Público dispor da ação. Tem este liberdade maior no concluir se se trata de infração de menor gravidade,
em relação à qual a não-propositura da ação melhor atende o interesse social. O princípio clássico ‘minima
no curat praetor’ é conhecido, hoje em dia, com o nome de ‘princípio de bagatela’. Em razão dele, o que
constitui dever de denunciar em relação aos crimes mais graves transforma-se em faculdade de propor a
ação nos ilícitos menos graves. Entre nós, vigorava, até então, de acordo com as normas do Código de
Processo Penal, o princípio da obrigatoriedade absoluta. Mesmo quando o fato era de pequena
importância, se se tratasse de ação penal pública, o Ministério Público não tinha outra alternativa senão
oferecer denúncia. A Lei nº 9.099/95 não derrogou esse princípio, ou seja, não adotou, nos crimes de ação
penal pública, o princípio da disponibilidade.” BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz. op. cit., p. 318-319.
418
“O modelo processual penal clássico da América Latina atém-se rigorosamente ao princípio estrito da
legalidade (obrigatoriedade do exercício da ação penal pública), sem exceções. Também a doutrina sempre
defendeu intransigentemente o princípio da obrigatoriedade, acima de qualquer demonstração especulativa
(fim das teorias absolutas para justificar a pena e acolhimento das teorias utilitárias) ou empírica
(impossibilidade de perseguir todos os delitos e métodos ocultos de seleção que a prática emprega). (...)
Ainda que pareça uma discussão bizantina acerca de detalhes terminológicos, não me parece que na
sistemática propriamente do Juizado Especial Criminal tenha havido a quebra do princípio da
obrigatoriedade da ação penal, ao contrárdo que vem sendo propalado a voz corrente. (...) O princípio da
obrigatoriedade da ação penal, desse modo, não foi afastado pela Lei 9.099/95. O termo de ocorrência da
autoridade policial, o representante do Ministério Público obrigatoriamente deverá adotar uma das
seguintes providências: verificar o cabimento da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de
liberdade (art. 76, caput); oferecer denúncia oral (art. 77, caput); oferecer denúncia por escrito (art. 77, §
2º); requerer o arquivamento (art. 28 do CPP); requerer diligência imprescindível ao oferecimento da
denúncia (art. 16 do CPP), ou propor a suspensão do processo (art. 89).” FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias;
LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. op. cit., p. 355-356.
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Ao receber os autos de termo circunstanciado, o Promotor de Justiça analisará se
estão presentes todas as condições para o exercício da ação penal419.
Ausentes as condições da ação penal, o órgão ministerial deverá requerer ao Juiz o
arquivamento destes autos, com a devida fundamentação.
Presentes as condições da ação penal, o representante do Ministério Público
formulará a proposta especificada420 de transação penal a ser submetida à apreciação pelo
suposto autor do fato e defensor, em audiência preliminar, na qual o Juiz velará pelo
princípio do devido processo legal.
Nestes termos, a Lei nº. 9.099/95 outorga ao Ministério Público a faculdade421
jurídica de exercer uma espécie de ação penal, compreendida na proposta de transação
penal; ou seja, a proposta de transação penal corresponde à peça exordial de uma ação
penal condenatória promovida pelo Ministério Público, composta, basicamente, a
419

“estabelecemos uma premissa para compreensão do sistema interpretativo proposto: quando o Ministério
Público apresenta em juízo a proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, prevista no art. 76
da Lei nº 9.099/95, está ele exercendo a ação penal, pois deverá, ainda que de maneira informal e oral –
como a denúncia – fazer uma imputação ao autor do fato e pedir a aplicação de uma pena (...) Em outras
palavras, o promotor de justiça terá que, oralmente como na denúncia, descrever e atribuir ao autor do fato
uma conduta típica, ilícita e culpável, individualizando-a no tempo (prescrição) e no espaço (competência
de foro). Deverá, outrossim, em nível de tipicidade, demonstrar que tal ação ou omissão caracteriza uma
infração de menro portencial ofensivo (competência do juízo), segundo definição legal (art. 61). Vale dizer,
na proposta se encontra embutida uma acusação penal (imputação mais pedido de aplicação de pena).
Entendendo o fenômeno processual desta forma, fica fácil compreender como o juiz está autorizado a
aplicar a pena aceita (...) Não há violação do princípio nulla poena sine judicio. Existe ação penal,
jurisdição e processo. Este é o devido processo legal.” JARDIM, Afrânio Silva. Os princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade nos juizados especiais criminais, cit., p. 4.
420
“a proposta do Ministério Público deve ser certa, quanto à natureza e quantidade da pena. O vocábulo
‘especificada’, do caput do art.76, deve ser entendido como compreendendo a espécie de pena e sua
quantidade. Será mais difícil para o autor do fato concordar com a aplicação de um tipo de pena, se não
souber a quantidade da mesma, o número de dias ou meses de sua duração. Esta conclusão não afasta a
possibilidade de o juiz participar do acordo, quer sugerindo sua modificação, por entender incabível a
proposta oferecida por aquele e aceita pelo autor do fato, quer, ainda, em momento anterior, contribuindo
para sanar alguma divergência entre os dois. Não se pode esquecer, nunca, que o procedimento no juizado,
por disposição expressa da lei, é o mais informal possível. Deve o Ministério Público considerar como
circunstância relevante na proposta da pena a ser aplicada a conduta do autor do fato no que diz respeito à
composição dos danos causados.” BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz. op. cit., p. 319-320.
421
“O que a lei fala em relação ao Ministério Público é que poderá oferecer a proposta de transação penal (...)
o Ministério Público presentes as condições para o exercício da ação penal – interesse de agir, legitimação
das partes, possibilidade jurídica do pedido, justa causa (que coloco como uma quarta condição da ação, ou
seja, aquela prova mínima que deve existir para lastrear a instauração do processo, dar arrimo à acusação
penal pública ou provada – pelo sistema do Código), o Ministério Público tem o dever de oferecer a
denúncia. Nessas hipóteses de infrações de menor potencial ofensivo, o Ministério Público pode oferecer
uma pena menor, no interesse da sociedade (...) Quer dizer, seria uma faculdade do Ministério Público que,
nesses casos, não tem o dever de oferecer a denúncia e, sim, a faculdade de oferecer uma pena menor,
abrindo mão do exercício da obrigatoriedade desta espécie de ação penal. Não vemos, por conseguinte, como
direito subjetivo (...) a transação penal. (...) Parece-nos que é uma faculdade que tem o Ministério Público (...) e,
mesmo assim, só a pode exercer preenchidos determinados requisitos legais não oferecendo a denúncia e
sugerindo uma pena mais benevolente (...) Isso não seria, a nosso juízo, um direito subjetivo (...), mas uma
faculdade do Ministério Público.” JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal, cit., p. 337.
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pretensão punitiva por dois elementos: imputação clara e precisa das circunstâncias do
delito (fato típico, antijurídico, culpável e punível) e pedido de condenação.
Segundo essa interpretação doutrinária, presentes as condições da ação penal e
ausentes os requisitos legais objetivos e subjetivos (art. 76, § 2º, da Lei nº. 9.099/95)422 de
admissibilidade do acordo penal, o Promotor de Justiça não é obrigado a formular a
proposta de transação penal, podendo deixar de fazê-la.
Desta forma, faltando um desses requisitos, não cabe a proposta de transação penal,
mas terá o Ministério Público o dever do oferecimento de denúncia, em virtude do
princípio da obrigatoriedade da ação penal.
Contudo, presentes as condições da ação penal e preenchidos os requisitos legais
objetivos e subjetivos (art. 76, § 2º, da Lei nº. 9.099/95) de admissibilidade do acordo
penal, se o órgão ministerial recusar-se a formular a proposta de transação penal,
discordando o Juiz do entendimento ministerial, determinará a remessa dos autos de termo
circunstanciado ao Procurador Geral de Justiça, por analogia ao artigo 28, do Código de
Processo Penal, em atenção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal.

3.6. Impossibilidade de transação penal ex officio
A transação penal pressupõe o acordo entre o Promotor de Justiça e o suposto autor
do fato, acompanhado de seu defensor, em que não se pode compelir o representante
ministerial423 a formular proposta se esse não é seu desiderato.
É antigo o entendimento jurisprudencial424, no sentido de que cabe somente ao

422

Requisitos objetivos para a admissibilidade da transação penal: Não ter sido o suposto autor do fato
condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; não ter sido o
suposto autor do fato beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva
ou multa, nos termos deste artigo. Requisitos subjetivos para a admissibilidade de transação penal: não
indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do suposto autor do fato, bem como os
motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.
423
“silente o representante do Ministério Público que, ao invés de fazer a proposta, formula a denúncia oral,
pode o Juiz, antes mesmo da audiência para a instrução, debates e julgamento, quando se dará oportunidade
à defesa para manifestar-se quanto ao recebimento ou não da peça acusatória, não acolher a denúncia
oferecida por entender ser o caso de oferecimento de proposta de transação. Não tenho dúvidas de que
esteja o Juiz autorizado a assim proceder. Não pode, contudo, aplicar ex officio pena não privativa de
liberdade, devendo submeter sua desconformidade, por analogia ao disposto no art. 28, do Código de
Processo Penal, ao Procurdor Geral de Justiça. (...) O valor jurídico do requerimento da defesa de aplicação
imediata de pena não privativa de liberdade nos casos em que o Promotor de Justiça optar pelo não
oferecimento da proposta é meramente indicativo das providências judiciais que podem ser tomadas e
explicadas há pouco.” FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. op. cit., p 345.
424
Vide, a título de exemplo: Cor. Par. nº. 1.012.835/9, 12ª Câm., Rel. Juiz Walter Guilherme, j. 17.6.96, v.u.
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Ministério Público o oferecimento da proposta de transação penal, pois o Juiz425 não é o
titular da ação penal e nem pode substituir-se ao representante ministerial para formular a
proposta.

3.7. Suspensão condicional do processo
O instituto da suspensão condicional do processo426, também denominado de sursis
processual427, caracteriza-se como uma medida despenalizadora, estabelecida por motivos
de política criminal, com o objetivo de possibilitar, nos crimes em que a pena mínima
cominada for igual ou inferior a um ano428, que o processo nem chegue a se iniciar.

425

“fica claro porque ao juiz é vedado fazer a proposta de aplicação de pena (...) Dentro do sistema processual
acusatório, não é dado ao juiz provocar a sua própria jurisdição. Não pode o juiz acusar o autor do fato de
ter praticado uma determinada infração de menor potencial ofensivo e sugerir-lhe a aplicação de uma pena.
A relação processual assim instaurada teria feição meramente linear, própria do sistema inquisitório.
Teríamos um processo penal sem a presença do autor da ação penal que, pela Constituição da República é
de exclusividade do Ministério Público. Também descabe dizer que o autor do fato tem direito subjetivo de
ser acusado da prática de uma infração de menor potencial ofensivo...” JARDIM, Afrânio Silva. Os
princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade nos juizados especiais criminais, cit., p. 4.
426
No que diz respeito a origem do instituto da suspensão condicional do processo, Weber Martins Batista,
com base em estudos da suspensão condicional da pena (sursis) e do probation system, narra em sua obra,
como idealizou o sursis processual: “idealizou o novo instituto com as seguintes ideias gerais: ao ser
oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o juiz verificará se há prova do fato típico e indícios de
autoria. (...) Se (...) houver esse princípio de prova e o fato por que foi o réu denunciado caracterizar crime
punido com pena, no mínimo superior a um ano, o juiz receberá a denúncia e determinará o prosseguimento
do processo. A terceira hipótese é a que interessa ao tema: existe prova do fato e da autoria, mas não apenas
o ilícito praticado é punido com pena, no mínimo, não superior a um ano, como o denunciado é primário,
tem bons antecedentes, não é perigoso. Nesse caso, o juiz recebe a denúncia, mas suspende o andamento do
processo e põe o réu em regime de prova. Durante esse período, à semelhança do que ocorre no sursis, o
beneficiado deverá manter boa conduta e satisfazer as obrigações que lhe forem impostas, entre as quais
deve figurar a prestação de serviços à comunidade e, se for o caso, a indenização do dano à vítima – duas
medidas de grande valor, não apenas em favor da comunidade, como da recuperação moral do autor (...)
Concedida a suspensão, advertido o acusado das obrigações a que estará sujeito, poderá ele aceitá-la ou
recusá-la (...) Se aceitar, será colocado em regime de prova, sujeito às obrigações a ele impostas. Se
recusar, o processo prosseguirá normalmente. (...) Uma única desvantagem oferece o instituto. Se, durante
o período de prova, o beneficiado deixar de cumprir qualquer obrigação imposta e a suspensão for
revogada, o processo será reiniciado.” BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz. op. cit., p. 356.
427
“Natureza jurídica: Trata-se de uma alternativa à jurisdição penal, um instituto de despenalização: sem
que haja exclusão do caráter ilícito do fato, o legislador procura evitar a aplicação de pena.” JESUS,
Damásio Evangelista de. Lei dos juizados especiais criminais anotada, cit., p. 89.
428
Vide, art. 89, da Lei nº. 9.099/95: “Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não
tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal). § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na
presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a
período de prova, sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II proibição de freqüentar determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem
autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e
justificar suas atividades.”
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Nos crimes de lesão corporal culposa, decorrente de ato médico, o Promotor de Justiça,
titular exclusivo da ação penal pública condicionada à representação, poderá propor a
suspensão condicional do processo, por dois a quatro anos, desde que o denunciado (médico)
não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais
requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal).
A suspensão condicional do processo é uma faculdade429 jurídica exclusiva
conferida ao Ministério Público, a quem cabe promover privativamente a ação penal
pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988;
impossibilitando a suspensão condicional do processo ex officio, não podendo o Juiz430 da
causa substituir-se ao Promotor de Justiça.

429

Vide, Boletim informativo do STF nº. 92, de 10 a 14 de novembro de 1997, em que o pleno do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, julgando o habeas corpus nº 75343-4, proveniente de Minas Gerais, decidiu-se
que a proposta prevista no artº. 89 (e conseqüentemente também a prevista no artº. 76) da Lei nº 9.099/95,
não é direito subjetivo do denunciado, mas ato discricionário do Ministério Público e se o Juiz não
concordar, deverá encaminhar os autos para o Procurador-Geral de Justiça. O STF, por maioria de votos,
decidiu que a iniciativa para propor a suspensão condicional do processo prevista no artº. 89, da Lei
9.099/95 ("Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangida ou não
por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por
dois a quatro anos, desde que ...") é uma faculdade exclusiva do Ministério Público. Prevaleceu, neste
ponto, o voto do Min. Octavio Gallotti, relator, no sentido do indeferimento do pedido ao argumento de que
não cabe ao magistrado, ante recusa fundamentada do Ministério Público a requerimento de suspensão
condicional do processo, o exercício de tal faculdade, visto que não se trata de direito subjetivo do
denunciado, mas de ato discricionário do parquet. Vencido o Min. Marco Aurélio, que deferia
integralmente a ordem sob o entendimento de que, uma vez presentes os requisitos objetivos para a
suspensão do processo, surgiria um direito subjetivo do denunciado ao benefício, e de que, na hipótese de o
Ministério Público recusar-se a propô-la, caberia ao juiz examinar desde logo o enquadramento ou não da
hipótese no referido artº. 89. Prosseguindo no julgamento do habeas corpus, considerando-se que o artº. 89,
da Lei nº. 9.099/95, alude ao Ministério Público na qualidade de instituição, o Tribunal, por maioria,
acolhendo o voto do Min. Sepúlveda Pertence, construiu interpretação no sentido de que, na hipótese do
Promotor de Justiça recusar-se a fazer a proposta, o Juiz, verificando presentes os requisitos objetivos para
a suspensão do processo, deverá encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que este se
pronuncie sobre o oferecimento ou não da proposta. Firmou-se, assim, o entendimento de que, tendo o
referido artigo a finalidade de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal para efeito de política
criminal, impõe-se o princípio constitucional da unidade do Ministério Público para a orientação de tal
política (CF, artº. 127, § 1º), não devendo essa discricionariedade ser transferida ao subjetivismo de cada
Promotor de Justiça. Vencidos neste ponto os Ministros Octavio Gallotti, relator, Néri da Silveira e Moreira
Alves, sob o entendimento de que a Lei nº. 9.099/95 não autorizaria tal procedimento administrativo: “HC
75.343-MG, rel. originário Min. Octavio Gallotti, rel. para o acórdão, Min. Sepúlveda Pertence, 12.11.97."
430
“Trabalhando dentro desta ótica, pode-se melhor entender porque o juiz não pode fazer, de ofício, a
proposta de suspensão condicional do processo contra a vontade do titular da ação penal pública. Primeiro,
porque estaria dispondo do que não tem: o direito de ação; segundo, porque porque estaria impedidndo que
o titular do direito de ação – que tem natureza constitucional – continue a exercê-lo; terceiro, porque estaria
excluindo o Ministério Público da própria relação processual penal, destruindo o actum trium personarum,
próprio do sistema acusatório. Outrossim, afasta-se a ideia de que a disponibilidade limitada da ação penal
pública condenatória possa ser entendida como um direito subjetivo do réu. Cuida-se de discricionariedade,
contra a qual nos insurgimos, mas outorgada expressamente pelo legislador ao titular do ditreito de ação.
Que, na ação penal privada exclusiva ou principal, onde o Código de Processo Penal deu discricionariedade
ao ofendido conceder ou não perdão ao querelado, que também depende de aceitação, jamais se sustentou
que tal perdão seria um direito subjetivo do acusado.” JARDIM, Afrânio Silva. Os princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade nos juizados especiais criminais, cit., p. 4.
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Tal concessão ex officio, sem a anuência do Ministério Público, implicaria em se
aceitar a legitimidade do Juiz para exercer função constitucionalmente acometida,
afrontando um dos princípios fundamentais da processualística penal contemporânea,
consubstanciado na ideia de um verdadeiro processo acusatório de partes.
No que diz respeito ao oferecimento da denúncia431, para o início da ação penal, o
representante ministerial deverá analisar os requisitos objetivos e subjetivos expressos no
artigo 89, da Lei nº. 9.099/95, e, caso seja feita a proposta432 do sursis processual, em cota
introdutória da peça exordial acusatória, requerer ao juízo as folhas de antecedentes
criminais e certidões judiciais do que nelas eventualmente constar, para melhor análise dos
requisitos subjetivos autorizadores do benefício433.
O Promotor de Justiça, ao oferecer a denúncia em crime de lesão corporal culposa,
decorrente
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de

ato

médico,

deve

se

manifestar

e

fundamentar,

adequada

e

“sobre a sistemática da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89, da lei nº. 9.099/95, instituto
que não é peculiar aos Juizados Especiais Criminais. (...) forçoso é reconhecer que houve uma clara
mitigação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública condenatória, previsto no art. 42, do
Código de Processo Penal. Oferecida a denúncia, pela sistemática do código, não tem o Ministério Público
disponibilidade do processo: a pretensão punitiva foi deduzida e será apreciada pelo juiz, ainda que o
próprio Ministério Público opine pela absolvição do réu, consoante autorizado pelo art. 385 do Código de
Processo Penal. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o pedido de condenação vai
ser julgado, entrando-se no mérito do processo. Entretanto, se o crime imputado ao réu tiver pena mínima
cominada igual ou inferior a um ano, presentes os requisitos do art. 89 da lei especial, tem o Ministério
Público a faculdade jurídica – a lei diz poderá propor – de sugerir ao réu a suspensão da relação processual
mediante determinadas condições. Cumpridas tais condições no prazo fixado entre dois a quatro anos, estará
extinta a punibilidade do acusado. Desta forma, o Ministério Público dispôs da res deducta in judicio, o que
lhe era expressamente vedado anteriormente para todas as infrações penais.” JARDIM, Afrânio Silva. Os
princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade nos juizados especiais criminais, cit., p. 4.
432
Para Damásio E. de Jesus, o princípio da obrigatoriedade da ação penal foi mitigado: “A expressão
‘poderá’ não deve ser entendida no sentido de discricionariedade absoluta. Desde que presentes as
condições legais, o Ministério Público tem o dever de propor a suspensão condicional do processo (...) Em
regra, o Ministério Público pode propor a suspensão do processo por ocasião do oferecimento da denúncia
(caput do art. 89). Nada impede, entretanto que o faça em outra ocasião posterior, desde que presentes as
condições da medida. É possível que, quando do oferecimento da denúncia, o autor do fato não tenha ainda
preenchido todos os requisitos exigidos pela lei. Após, vêm para os autos os elementos solicitados. Nesse
caso, pode o Ministério Público pleitear ao juiz a suspensão da ação penal depois da denúncia. Assim como
o sursis, que pode ser aplicado após a sentença condenatória. Uma das finalidades da Lei nº9.099/95 é
desviar o processo do rumo da pena privativa de liberdade. Por isso, em qualquer momento posterior à
denúncia e antes da sentença é admissível o sursis processual.” Damásio Evangelista de. Lei ..., p. 90-92.
433
“Na suspensão condicional do processo o que se suspende é o próprio processo, ab initio. O que temos, em
síntese, é a paralisação do processo, com potencialidade extintiva da punibilidade, caso todas as condições
acordadas sejam cumpridas, durante o período de prova. Considerando que o acusado aceita entrar em
período de prova desde logo, sem discutir a culpabilidade, já se falou em ‘sursis’ antecipado. Damásio E.
de Jesus, em palestra (...) disse ser preferível a locução sursis processual. Uma primeira e importante
observação que deve ser feita a respeito da suspensão condicional do processo, tal como foi regulada,
consiste em que o legislador foi muito lacônico na sua disciplina. Cuidou de um dos mais revolucionários
institutos do mundo atual em apenas um artigo (art. 89). É evidente, assim, que vamos encontrar
incontáveis omissões. O que está na lei, pode-se dizer, é a moldura mínima. À doutrina e à jurisprudência
caberão fixar os seus contornos finais.” GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio
Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. op. cit., p. 190.
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concretamentemente, o oferecimento ou não da proposta de suspensão condicional do
processo.
Na sistemática procedimental vigente, oferecida a denúncia pelo órgão ministerial,
com a proposta de suspensão condicional do processo, o Juiz poderá recebê-la ou rejeitá-la,
após verificar se estão presentes os pressupostos processuais, decisão cabível à luz do
disposto no artigo 395, do Código de Processo Penal, segundo o qual “A denúncia ou
queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto
processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o
exercício da ação penal”.
Recebendo a peça acusatória, o Juiz designará audiência específica para a
formalização da proposta de suspensão condicional do processo, determinando a citação do
médico para responder à acusação, por escrito, nos termos do artigo 396, do Código de
Processo Penal.
Desta forma, o Ministério Público, com o oferecimento da denúncia, apresenta a
proposta434 de suspensão condicional do processo para o denunciado (médico),
acompanhado de defensor, contendo as condições facultativas435 ou obrigatórias, tais
como, a de reparação do dano, salvo a impossibilidade do denunciado fazê-lo; a proibição
de frequentar lugares de má reputação; a proibição de se ausentar da Comarca onde reside,
sem autorização do Juiz; além do comparecimento mensal, pessoal e obrigatório em juízo,
para informar e justificar suas atividades.
434

“Semelhante ao que ocorre com a transação penal, há divergência quanto à natureza jurídica da suspensão
condicional do processo. Parte da doutrina entende que se trata de direito público subjetivo do acusado,
pelo que, satisfeitos os requisitos legais, o Ministério Público não poderia deixar de formular a proposta.
Outra corrente entende que se trata de ato consensual, não sendo possível impor ao Ministério Público a
formulação da proposta. Quem entende tratar-se de direito público subjetivo do acusado, ante a recusa do
Ministério Público em propor a suspensão, admite que o juiz, de ofício, formule a proposta. Por sua vez
quem considera tratar-se de um ato de consenso, se não houver proposta do Promotor de Justiça, o juiz
deverá, aplicando por analogia o art. 28 do CPP, remeter o processo ao Procurador-Geral de Justiça, para que
este: (1) formule a proposta; (2) designe outro promotor para formular a proposta; (3) insista na não formulação
da proposta. Esta segunda posição foi referendada, recentemente, pela Súmula 696 do STF: ‘Reunidos os
pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça
a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do
Código de Processo Penal.’” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. op. cit., p. 457-458.
435
Em relação as condições facultativas, previstas no art. 89, § 2º, da Lei nº. 9.099/95, que devem ser
adequadas ao fato e à situação pessoal do denunciado, de modo a não contrariar os princípios da
proporcionalidade e adequação, há julgado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não é
inconstitucional ou inválida a imposição, como condição para a suspensão condicional do processo, de
prestação de serviços ou prestação pecuniária, desde que ‘adequadas ao fato e à situação pessoal do
acusado’ e fixadas em patamares distantes das penas decorrentes de eventual condenação. A imposição das
condições previstas no § 2º, do art. 89, da Lei 9.099/95, fica sujeita ao prudente arbítrio do juiz, não
cabendo revisão em habeas corpus, salvo se manifestamente ilegais ou abusivas.”: STF, HC nº 108.914/RS,
Rel. Min, ROSA WEBER.
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Em sendo aceita pelo médico, acompanhado de seu defensor, as condições
estabelecidas na proposta ministerial, o Juiz homologa o acordo.
Após a homologação, o médico se submeterá a um período de prova
(sobrestamento do feito), que pode durar entre dois e quatro anos, no qual o médico terá
que cumprir as condições estabelecidas no acordo para, ao final, ser decretada a extinção
da punibilidade.
Desta forma, a suspensão condicional do processo é um instituto de natureza
processual, tendo efeitos penais: a extinção da punibilidade.
Somente ao final do período de prova, para fins de extinção da punibilidade, deverá
o denunciado ter comprovado a reparação do dano.
Se durante o período probatório, o denunciado (médico) for processado por um
novo delito ou descumprir as condições estabelecidas nos termos do acordo, a suspensão
condicional do processo poderá ser revogada436 e, nessa hipótese, com o prosseguimento
da ação penal.

436

Art. 89, da Lei nº. 9.099/95: § 3º: “A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a
ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.” e § 4º: “A
suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta.” Apesar da interpretação literal deste artigo, com a expressão
“A suspensão será revogada” (§ 3º) e com a interpretação de que o verbo “poderá” está no sentido de
“deverá”, ensejando a revogação da suspensão condicional do processo; é oportuno registrar que, em
virtude do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), o sursis processual não deve ser
revogado simplesmente em razão do denunciado ser processado em outro crime; devendo ser considerada
apenas a condenação transitada em julgada, como fator de revogação da suspensão condicional do
processo. Nesse sentido, quanto a classificação das causas revogatórias da suspensão condicional do
processo: “Causas obrigatórias: A primeira causa obrigatória de revogação da suspensão (...) diz a lei,
‘quando o beneficiário vier a ser processado (sic) por outro crime, no curso do prazo’. A
inconstitucionalidade dessa determinação é meridiana. Enquanto o processo está em andamento, o acusado
é presumido inocente. E quem é presumido inocente não pode ser tratado como condenado. É nisso que
consiste a regra de tratamento derivada do princípio constitucional da presunção de inocência (...) Onde
está escrito processado, portanto, deve ser lido condenado irrecorrivelmente, isto e, revoga-se
obrigatoriamente a suspensão do processo se o acusado vier a ser condenado irrecorrivelmente por outro
crime. E se o processo novo não terminar no período de prova: haverá, automaticamente, prorrogação do
período de prova (...) Pensamos, de outro lado, que se houver condenação exclusivamente a pena de multa,
não é o caso de revogação, por força do disposto no art. 77, §1º, do Código Penal, que se aplica
subsidiariamente. A segunda causa obrigatória de revogação da suspensão condicional consiste em não
efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano, durante o período de prova. Esse dispositivo
demonstra que a reparação do dano não é condição de concessão da suspensão, senão condição de extinção
da punibilidade. A reparação pode ser concretizada ao longo do período de prova. Se não for feita, salvo
motivo justificado, provocará a revogação da suspensão. Quem muito auxiliará o juiz no controle dessa
condição será a vítima. Antes de qualquer revogação, manda o bom senso e a prudência que se ouça o
acusado, que pode ter justo motivo para o não pagamento. Muitas vezes, de outro lado, existe
impossibilidade absoluta de se fazer tal pagamento. Urge a comprovação dessa impossibilidade. E se o
acusado e vítima estão disputando civilmente a indenização? Expirado o período de prova, se ainda está
pendente a ação civil, nada impede se julgue extinta a punibilidade. Não se pode exigir o pagamento de
uma dívida que está sub judice. É importante, no entanto, neste caso, que se verifique o grau de

149

3.8. Do procedimento sumaríssimo no JECrim
O procedimento sumaríssimo da Lei nº. 9.099/95437 é aplicável aos processos que
tiverem por fim a apuração das infrações de menor potencial ofensivo438, no âmbito dos
Juizados Especiais Criminais (JECrim) dos Estados e do Distrito Federal, como também
nos Juizados Federais, através da Lei nº. 10.259/2001, que não prevê procedimento
próprio, mas determina, subsidiariamente, a aplicação da Lei nº. 9.099/95.
Frustrada a fase de conciliação e não tendo sido aceita a proposta de transação penal pelo
suposto autor do fato (médico), o Ministério Público oferecerá a denúncia439 oral, na própria
audiência preliminar, desde que não existam novas diligências ou exames periciais a serem
requisitados ou laudos técnicos a serem complementados, diante, muitas vezes, da complexidade
probatória, na apuração do crime de lesão corporal culposa, decorrente de ato médico.
O não oferecimento de denúncia oral, nessas situações, certamente, não se coaduna
com o disposto na Lei nº. 9.099/95440 e perante os princípios orientadores da simplicidade,
economia processual, celeridade e informalidade existente nos JECrim.
cumprimento do acusado das outras condições fixadas. (...) Causas facultativas: À primeira causa
facultativa de revogação da suspensão verifica-se se o acusado vem a ser processado (sic), no curso do
prazo, por contravenção. Também é inconstitucional esse mandamento legal. (...) quem é processado é
presumido inocente. E quem é presumido inocente pela Constituição não pode ser presumido culpado pela
lei infraconstitucional. Em suma: a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser condenado
irrecorrivelmente por contravenção. A segunda causa facultativa de revogação está no descumprimento de
qualquer outra condição imposta, isto é, ressalvada a reparação do dano, que é causa obrigatória, qualquer
outra entre na classe facultativa de revogação. O juiz conta com uma alternativa diante das causas
facultativas. Pode revogar ou não revogar a suspensão. Terá que analisar cada caso, a gravidade da falta, a
postura do acusado etc.” GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães;
FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. op. cit., p. 232-233.
437
Vide, artigos 77 a 81, da Lei nº. 9.099/95.
438
“Em regra, o procedimento sumaríssimo aplica-se às infrações de menor potencial ofensivo. Todavia,
mesmo no caso de infrações de menor potencial ofensivo, é possível que não seja aplicado o procedimento
sumaríssimo em duas hipóteses, nas quais o processo deve ser remetido para o juízo comum: (1) se a
complexidade ou as circunstâncias do caso não permitirem o oferecimento de denúncia oral (art. 77, § 2º.);
(2) se não for possível a citação pessoal do acusado (art. 66, parágrafo único).” BADARÓ, Gustavo
Henrique Righi Ivahy. op. cit., p. 460.
439
No que diz respeito as formalidades da denúncia, a lição antiga de João Mendes de Almeida Júnior: “É
uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, por que deve revelar o facto com todas as suas
circunstâncias, isto é, não só a acção transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que
empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram a isso (cur), a
maneira porque a praticou (quomodo), o logar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). Demonstrativa,
porque deve descrever o corpo de delicto, dar as razões de convicção ou presumpção e nomear as
testemunhas e informantes.” ALMEIDA JUNIOR, João Mendes. op. cit., v. 2, p. 194-195.
440
Art. 77, da Lei nº. 9.099/95: “Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela
ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público
oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. § 1º Para
o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta Lei,
com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime
estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. § 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não
permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças
existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.”
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Entretanto, nessas circunstâncias, é inviável o oferecimento de denúncia, com
suporte apenas em boletim médico, sem a comprovação da materialidade pelo exame de
corpo de delito.
Caberá ao Juiz, diante da apuração do crime de lesão corporal culposa, decorrente
de ato médico, analisar se a apuração dos fatos é de maior complexidade e, assim
entendendo, na audiência preliminar, determinar o envio dos autos ao juízo comum, em
que será aplicado o procedimento comum (sumário)441 estabelecido pelo Código de
Processo Penal.
Permanecendo os autos no âmbito do JECrim, na audiência preliminar, oferecida
oralmente a denúncia pelo Promotor de Justiça, será cabível, também, ao representante
ministerial, nos termos do artigo 89, da Lei nº. 9.099/95, formular proposta oral de
suspensão condicional do processo, cuja apreciação pelo denunciado (médico) e seu
advogado, dar-se-á na audiência preliminar.
Não aceita a proposta de suspensão condicional do processo, a denúncia oral
formulada pelo órgão ministerial será reduzida a termo, cuja cópia será entregue ao
denunciado (médico), que ficará citado na própria audiência preliminar442.
Nesta oportunidade443, o médico ficará ciente da designação de audiência de
instrução e julgamento, da qual ficarão cientes o Ministério Público, a vítima (e se
possível, o responsável civil) e advogados.

441

Vide, art. 394, do Código de Processo Penal, redação dada pela Lei nº. 11.719, de 2008: “O procedimento
será comum ou especial. § 1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: I ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro)
anos de pena privativa de liberdade; II - sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima
cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade; III - sumaríssimo, para as infrações
penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. § 2o Aplica-se a todos os processos o procedimento
comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. § 3o Nos processos de competência
do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste
Código. § 4o As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais
de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. § 5o Aplicam-se subsidiariamente aos
procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário.”
442
Art. 78, da Lei nº. 9.099/95: “Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia
ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a
audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o
responsável civil e seus advogados. § 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66
e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas
testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização. § 2º
Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei
para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. § 3º As testemunhas arroladas serão intimadas
na forma prevista no art. 67 desta Lei.”
443
Se o médico não estiver presente nesta audiência, será citado por mandado e se não for localizado, os autos
serão remetidos ao juízo comum.
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Para a audiência de instrução e julgamento, serão intimados a vítima (e o
responsável civil, se necessário), se não estiveram presentes na audiência preliminar, além
das testemunhas444, cujo rol tenha sido apresentado pela defesa do réu (médico), na
audiência preliminar.
Instalada a audiência de instrução e julgamento, o Juiz445 esclarecerá sobre a
possibilidade da conciliação, da composição civil dos danos e até mesmo da transação
penal, caso não tenha sido oferecida, anteriormente, em virtude do não comparecimento do
médico à audiência preliminar446.
Não se efetivando qualquer acordo, será dada palavra ao advogado do médico para
responder à acusação447, pelo oferecimento de defesa oral, enfrentando diretamente a
444

Na Lei nº. 9.099/95, não há previsão específica em relação ao número de testemunhas a serem ouvidas na
audiência de instrução e julgamento. Por analogia, aplicar-se-á o disposto no artigo 532, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº. 11.719, de 2008, que prevê o procedimento sumário: “Na
instrução, poderão ser inquiridas até 5 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação e 5 (cinco) pela defesa.”
445
“No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, verificará o juiz se na audiência
preliminar houve tentativa de conciliação e oferta de aplicação de pena não privativa de liberdade. Se isso
não ocorreu, a audiência será precedida daquelas providências, na forma do disposto nos arts. 72 a 75. (...)
Mesmo tendo ocorrido, sem êxito, a tentativa de conciliação, nada impede (...) que o juiz, provocado pelos
interessados e desde que perceba que, mais do que simples possibilidade, existe verdadeira probabilidade
do acordo, tente de novo aquela solução, embora muito rapidamente. Não apenas nada impede, como tudo
aconselha o juiz agir assim.” BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz. op. cit., p. 336-337.
446
“Se na fase preliminar não tiver sido possível a tentativa de conciliação civil e de transação penal, o juiz
deverá fazer nova tentativa no início da audiência de instrução e julgamento. Normalmente, o motivo da
não realização de tais atos na audiência preliminar é o não comparecimento do autor do fato ou da vítima.
Por outro lado, mesmo que tenha sido tentada a transação penal na audiência preliminar, mas o ato
compositivo não tenha se efetivado, ainda assim devem ser tentadas, novamente, a composição civil e a
transação penal. Trata-se de uma interpretação lata da expressão ‘não tiver havido possibilidade de tentativa
de conciliação’ ou transação penal, que se coaduna com os objetivos do JECrim, previstos no art. 62, parte
final, da Lei nº 9.099/1995. Obtida a transação penal, o juiz deverá homologá-la, extinguindo o processo.
Neste caso, a transação penal implicará extinção da ação penal já proposta, sendo uma exceção à regra
geral do art. 42 do CPP. Haverá, pois, transação penal em relação a processo já instaurado. Enquanto a
transação penal na audiência preliminar impede o oferecimento de denúncia, a transação durante o
procedimento sumaríssimo obsta o prosseguimento do processo. Havendo composição civil, no caso de
ação penal pública incondicionada, nenhuma repercussão haverá no procedimento. Já no caso de ação penal
condicionada à representação, haverá uma renúncia ao direito de representação (art. 74, parágrafo único),
que terá o efeito de extinção da punibilidade. Em tal caso, não incidirá o art. 25 do CPP, que veda a
retratação da representação após o oferecimento da denúncia, ante a existência da regra especial do art. 74,
parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995. Mais propriamente, tratar-se-á de uma ‘retratação da representação’,
após o oferecimento da denúncia, com efeito extintivo da punibilidade (art. 77, caput, c.c. o art. 74,
parágrafo único).” BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. op. cit., p. 464-465.
447
“o juiz abrirá a audiência e concederá a palavra ao defendor do réu, para responder à acusação. Só depois
de ouvir seus argumentos é que decidirá se recebe ou rejeita a denúncia (...) consagra o entendimento mais
moderno dos processualistas penais. A ideia predominante hoje, é a de que o juiz não deve admitir a
acusação antes de ouvir a resposta do defensor do réu. Algumas vezes – a experiência mostra isso – o juiz
recebe a inicial e, após o interrogatório do réu e, sobretudo, a defesa (...) convence-se de que não deveria
ter recebido a deúncia (...) porque - por exemplo – o fato é atípico ou o réu não é o seu autor. Aí, já é tarde,
não pode voltar atrás, o processo – salvo se o acusado impetrar uma ordem de habeas corpus – terá que
continuar até o fim. Após a resposta do defensor, verifica o juiz se há justa causa para a propositura da
ação. Havendo prova do fato e um princípio de prova e autoria, receberá a inicial e passará, a seguir, à fase
da instrução, ouvindo a vítima e as testemunhas, se houver. Primeiro serão ouvidas as arroladas na inicial,
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acusação pelo mérito ou processualmente, por preliminares ou questões prévias que
possam ensejar a rejeição da denúncia448, evidenciando a falta dos pressupostos e das
condições da ação penal ou absolvendo sumariamente o acusado449.
Na audiência450, após a defesa oral, realizado o juízo de admissibilidade da
acusação, o Juiz ao receber a denúncia, procede à oitiva da vítima, das testemunhas e ao
interrogatório do acusado e, após os debates orais451, profere a sentença oral452.

depois, as requeridas pela defesa. (...) Só após colhida toda a prova oral e, portanto, ciente o acusado do
crime que lhe é imputado e da versão que a ele dão as pessoas ouvidas – o que implica garantira-lhe
amplíssima defesa – é que o mesmo, se presente, será interrogado.” BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz.
op. cit., p. 337. Vide, art. 396-A, do Código de Processo Penal, redação dada pela Lei nº. 11.719, de 2008: “Na
resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário. § 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste
Código. § 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz
nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.”
448
Vide, art. 395, do Código de Processo Penal, redação dada pela Lei nº. 11.719, de 2008, em que a denúncia
será rejeitada quando: “I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” Vide, também, o art. 82,
da Lei nº. 9.099/95: “Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que
poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos
na sede do Juizado. § 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença
pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido
do recorrente. § 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. § 3º As
partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 65 desta Lei.
§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. § 5º Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”
449
Vide, art. 397, do Código de Processo Penal, redação dada pela Lei nº. 11.719, de 2008: “Após o
cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o
acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a
existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o
fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.”
450
Art. 81, da Lei nº. 9.099/95: “Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à
acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a
vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se
imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. § 1º Todas as provas serão produzidas na
audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias. § 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz
e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. § 3º A
sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.”
451
Vide, art. 534, do Código de Processo Penal, redação dada pela Lei nº. 11.719, de 2008: “As alegações
finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 (vinte)
minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. § 1o Havendo mais de um
acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. § 2o Ao assistente do Ministério
Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o
tempo de manifestação da defesa.”
452
Nos termos do art. 82, da Lei nº. 9.099/95, da sentença que condena ou absolve o acusado caberá apelação.
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CONCLUSÕES

1. Desde a Medicina arcaica, baseada na interpretação da doença como fenômeno
sobrenatural e de concepção mítica, leis foram estabelecidas, traduzindo a vontade dos
homens em punir o médico que desempenhasse mal a sua arte. Para bem compreendermos
a responsabilidade penal do médico nessas sociedades primitivas, é necessário examiná-la no
seu contexto social respectivo. No que se refere à responsabilidade penal médica no Código
de Hamurabi, nos artigos 215 a 223, em que se disciplina a prática médica e a punição se
apresenta como vingança pública, pela melhor interpretação destes dispositivos legais, que
necessita ser contextualizada, os médicos não estavam sujeitos ao talião.
2. A teoria sobre o erro humano de James Reason, foi apresentada no ano de 1990,
pela publicação do livro Human error. Dada a sua importância mundial, os estudos e
pesquisas desenvolvidos por James Reason foram, recentemente, direcionados à área de
saúde, avançando no conhecimento a respeito dos processos em que o erro humano se
engendra e na aplicação prática de seus estudos, com o propósito de eliminar ou conter os
efeitos adversos decorrentes desse erro, evidenciou as características do sistema de saúde
que predispõem a ocorrência de falhas. Nessas circunstâncias, deve-se ter cautela quanto à
questão da responsabilização penal do médico, muitas vezes, diante das fragilidades e
deficiências nas barreiras de defesas do sistema de saúde por inteiro.
3. Um dos institutos inovadores da Lei nº. 9.099/95, ainda, permanece polêmico: a
transação penal, instituto novo e sem precedentes na história processual penal brasileira
cuja interpretação dos seus dispositivos normativos é controversa. Confrontando as
previsões legais com a realidade empírica de um novo modelo de Justiça penal, na análise
da aplicação desse novel instituto, é de extrema relevância na investigação da lesão
corporal culposa decorrente de ato médico, as implicações da adoção da transação penal ao
considerado autor do fato (médico), segundo as regras de processo penal constitucional,
sob pena de ferir direitos e garantias legalmente assegurados.
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