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RESUMO 

Viviane de Andrade Freitas. Reflexões sobre as sanções penais e ético-disciplinares 
aplicadas ao médico. 2018. 380 p. Mestrado - Faculdade de Direto, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A presente dissertação tem o propósito de realizar reflexões sobre as sanções penais e ético-
profissionais aplicadas ao profissional da Medicina. Para atingir esse desiderato, realiza-se 
uma investigação histórica a respeito da responsabilidade médica, analisa-se as esferas de 
responsabilidade jurídica do médico, os Conselhos de Medicina, os Códigos e Ética Médica, 
examinando-se se os preceitos do Direito Administrativo Sancionador incidem nas relações 
entre os Conselhos de Medicina e os médicos. Realiza-se a análise da responsabilidade penal 
e ético-profissional do médico, verificando quais condutas são previstas no atual Código de 
Ética Médica – Resolução CFM n. 1931, de 17 de setembro de 2009, como infrações 
disciplinares e que são tipificadas pelo Direito Penal. Examina-se se o Direito Penal 
configura a ultima ratio na seara da responsabilização do médico ou se as sanções 
disciplinares aplicadas pelos Conselhos de Medicina, principalmente quanto à pena de 
cassação, à falta de tipicidade das sanções, e à questão da contagem do prazo prescricional, 
possuem consequências mais gravosas para o profissional da Medicina. Busca-se nas normas 
de outros Conselhos Profissionais no Brasil e no Direito Comparado alternativas jurídicas 
que permitam a aplicação ao médico de um sistema sancionatório ético-profissional mais 
justo, compatíveis com o Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade médica. Crimes médicos. Ética Médica. Direito Penal. 
Conselhos de Medicina. 

 

  



ABSTRACT 

Viviane de Andrade Freitas. Reflections about penal and ethical-disciplinary sanctions 
applied to the physician. 2018. 380 p. Master - Faculty of Law, University of São Paulo, São 
Paulo, 2018.  
 

This work purposes to reflect about the penal and ethical-professional sanctions applied to 
the physician. In order to achieve this goal, a historical investigation about medical 
responsibility is carried out, the spheres of legal responsibility of the physician, the Councils 
of Medicine, the Codes and Medical Ethics are analyzed, examining whether the precepts of 
Sanctioning Administrative Law affect in the relations between the Councils of Medicine 
and the doctors. The analysis of the criminal and ethical-professional responsibility of the 
physician is carried out, verifying which conduct is foreseen in the current Code of Medical 
Ethics - CFM Resolution 1931, of September 17, 2009, as disciplinary infractions and that 
are typified by Criminal Law. It is examined whether the Criminal Law configures the ultima 
ratio in the area of the doctor's responsibility or if the disciplinary sanctions applied by the 
Medical Councils, especially regarding the sentence of cassation, the lack of typical 
sanctions, and the question of the prescription period, have more serious consequences for 
the medical professional. It is sought in the norms of other Professional Councils in Brazil 
and in Comparative Law legal alternatives that allow the application to the doctor of a fairer 
ethical-professional sanctioning system compatible with the Democratic State of Law and 
the dignity of the human person. 

 

Keywords: Medical responsibility. Medical crimes. Medical ethics. Criminal Law. Councils 
of Medicine. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Medicina é uma ciência complexa, dotada de extrema relevância para a 

humanidade, pois o médico é o profissional que atua na busca da manutenção e do 

restabelecimento da saúde.  

O exercício da Medicina tem como escopo tratar a saúde do paciente, que é um 

direito social fundamental. A profissão do médico requer que este atue com atenção, zelo, 

cuidado e dedicação, observando sempre os preceitos éticos e buscando o constante 

aprimoramento de seus conhecimentos técnicos.  

A atividade médica é eminentemente humana, e, portanto, passível de erros. Não se 

exige do médico a infalibilidade, o que seria humanamente impossível. Nesse contexto, é 

essencial investigar quais modalidades de erro médico acarretam a responsabilização do 

profissional.  

Nas lições de Carlos Alberto Menezes Direito:  

 
É sabido quão importante e 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, a requererem uma diversidade cada vez maior nos cuidados 
prestados pela Medicina.1 
 
 

Hodiernamente, vivencia-se a denominada sociedade de risco.2 É certo que não 

existe atividade profissional sem riscos. Mas a área médica, diante de sua relevância e 

complexidade, apresenta grandes riscos intrínsecos ao exercício dessa atividade, que podem 

acarretar a responsabilização jurídica do médico em diversas searas. 

Existem três esferas de responsabilidade do médico, quais sejam: civil, penal e 

administrativa (esta última no âmbito da Administração Pública e dos Conselhos de 

Medicina), sendo que cada uma pode ter influências e reflexos nas outras, possuindo, 

portanto, uma inter-relação, embora sejam independentes.  

                                                 
1 DIREITO, Carlos Alberto Menezes. Estudos de Direito Público e Privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 173. 
2 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: 
Editora 34, 2010, passim. 
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Desse modo, uma mesma conduta médica que ensejar danos ao paciente pode 

acarretar a responsabilização civil do médico, com obrigação de indenizar a título de danos 

morais, materiais e estéticos, bem como a responsabilização ético-disciplinar, mediante 

processo ético-profissional perante o Conselho de Medicina, e ainda, a responsabilização 

penal, se a conduta for tipificada como crime ou contravenção penal. Caso seja o médico 

servidor público, é também passível de responsabilização disciplinar no âmbito 

administrativo, sendo cabível, dependendo do caso, a imputação de responsabilidade por 

improbidade administrativa.  

O art. 2º da Lei nº 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina, disciplina 

que: “Art. 2º O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades 

humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua 

capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza”. 

Roberto Augusto de Carvalho Campos e Rosmari Aparecida Elias Camargo 

explicam que: “A Medicina tem como escopo o bem jurídico mais tutelado pelo nosso 

ordenamento que é a vida humana”.3 

Conforme bem observa Luiz Augusto Coutinho “[...] em não sendo a Medicina uma 

ciência matemática, os resultados não são absolutamente previsíveis, nem quantificáveis 

[…]”4.  

Dessa forma, ainda que o médico tenha agido com toda dedicação e zelo, aplicando 

seus conhecimentos técnicos, empregando a lex artis, é possível que o tratamento reste 

infrutífero, podendo ter rumos imprevisíveis, não mensuráveis, na medida em que não se 

trata a Medicina de uma ciência exata. 

Por essa razão, deve haver uma grande cautela por parte do Poder Judiciário e dos 

Conselhos de Medicina na aplicação de sanções em decorrência da atuação médica. 

Nesse cenário, é primordial investigar quais os limites de intervenção do Estado na 

atuação médica, por meio da aplicação de sanções de sistemas punitivos distintos, quais 

sejam, penal e ético-profissional, bem como perquirir quais os contornos adequados, 

                                                 
3 CAMPOS, Roberto Augusto de Carvalho; CAMARGO, Rosmari Aparecida Elias. A Autonomia do Médico 
e do Paciente no Atual Código de Ética Médica. In: PASCHOAL, Janaina Conceição; SILVEIRA, Renato de 
Mello Jorge (Org.). Livro Homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2014, p. 
641. 
4 COUTINHO, Luiz Augusto. Responsabilidade Penal do Médico: Teoria, Jurisprudência, Prática (1. ed. 2006, 
3. reimpressão: 2010). Curitiba: Juruá, 2010, p. 29.  



19 

compatíveis com o Estado Democrático de Direito, que devem nortear a aplicação das penas 

pelos Conselhos de Medicina.  

Diante da imprescindibilidade da atuação médica para a saúde e para a vida dos 

seres humanos, e da ingerência do Estado no exercício da Medicina, por meio de seus 

sistemas sancionadores penais e ético-disciplinares, na contemporânea sociedade de risco, é 

de significativa importância o estudo do presente tema.  

O propósito desta dissertação é analisar, de forma crítica e comparativa, o sistema 

de responsabilização jurídica do médico nas esferas penal e ético-disciplinar, refletindo-se 

sobre as respectivas sanções aplicadas.  

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a responsabilidade penal e ético-

profissional do médico, verificando-se, mediante um cotejamento, quais condutas são 

previstas no atual Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 

2009, como infrações disciplinares e que concomitantemente são tipificadas pelo Direito 

Penal. Partindo-se das normas ético-profissionais, serão analisados os crimes médicos.  

Para a compreensão do tema, será feita uma investigação histórica sobre a 

responsabilidade do médico, analisando-se os âmbitos de responsabilidade jurídica do 

médico, os Conselhos de Medicina, os Códigos e Ética Médica, bem como se os preceitos 

do Direito Administrativo Sancionador incidem nas relações entre os Conselhos de Medicina 

e os médicos, que constituem relação especial de sujeição.  

O objetivo específico do trabalho, por seu turno, é realizar reflexões a respeito das 

sanções penais e ético-profissionais aplicadas ao médico.  

O Direito Penal tem como finalidade a tutela dos bens jurídicos mais importantes 

para a sociedade, é regido pelos princípios da subsidiariedade e fragmentariedade, sendo, 

pois, a ultima ratio. Assim, o Direito Penal somente é invocado quando os outros ramos 

jurídicos são insuficientes para a proteção dos valores mais relevantes5, que são elevados ao 

nível de bens jurídicos penais.  

                                                 
5 Conforme ensina Roberto Lyra, sobre a pena: “Ela é, também, a sanção heróica dos demais ramos do direito, 
a arma extrema que lhes preserva e assegura a vida, quando todos os outros recursos revelaram-se 
insuficientes.” (LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal: Arts. 28 a 74. 2. ed. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1955, v. 2, p. 48). 
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Por ser a mão mais pesada do Estado, o Direito Penal, em regra, aplica as sanções 

com consequências mais gravosas e estigmatizantes para o indivíduo que recebe uma 

condenação criminal. 

Examinar-se-á, nesta dissertação, se o Direito Penal configura a ultima ratio no 

âmbito da responsabilização do médico ou se as sanções disciplinares aplicadas pelos 

Conselhos de Medicina, mormente no que tange à pena de cassação, à ausência de tipicidade 

das sanções, e à questão da contagem do prazo prescricional, possuem consequências mais 

gravosas para o profissional da Medicina.  

Buscar-se-á, com base no Direito Comparado, alternativas jurídicas que permitam 

a aplicação de um sistema sancionatório integrado aos médicos, de maneira que sejam 

observados os direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal.  

Com efeito, a presente dissertação foi desenvolvida em 08 (oito) capítulos.  

Inicialmente, no capítulo 1, realiza-se uma abordagem sobre o método da pesquisa.  

No capítulo 2 analisa-se a evolução histórica da responsabilidade médica desde as 

primeiras civilizações e também no Brasil.  

No capítulo 3 faz-se um estudo sobre a responsabilidade jurídica do médico nos 

seguintes âmbitos: civil, penal e administrativo, este último abrangendo a responsabilidade 

administrativa do médico servidor público e a responsabilidade ético-disciplinar do médico. 

No capítulo 4 são analisados os Conselhos de Medicina, examinando-se a sua 

origem histórica, a natureza jurídica, bem como outros aspectos como a ingerência do Estado 

no exercício da Medicina, apreciando-se como se dá o exercício da Medicina no Brasil. 

Realiza-se também um estudo sobre a aplicabilidade dos preceitos do Direito Administrativo 

Sancionador nas relações entre os Conselhos de Medicina e os Médicos.  

No capítulo 5 examina-se os aspectos mais relevantes a respeito do Código de Ética 

Médica, desde o seu surgimento histórico no mundo e no Brasil, analisando-se o Código 

Internacional de Ética Médica e refletindo sobre questões importantes, como a real 

necessidade de um Código de Ética Médica, o conteúdo que este deve ter, realizando-se 

ainda um exame crítico do atual Código de Ética Médica e os seus princípios fundamentais.  

No capítulo 6 realiza-se um estudo comparativo entre os tipos no Código de Ética 

Médica e no Direito Penal.  
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No capítulo 7 é feito um estudo sobre as normas deontológicas que constam no 

Código de Ética Médica e que configuram tipos penais, realizando-se um cotejamento, 

mediante abordagem dos aspectos mais relevantes das condutas tipificadas como infrações 

penais ligadas ao exercício da Medicina.  

Por fim, no capítulo 8 realiza-se uma análise crítica do processo administrativo para 

aplicação das penas ético-disciplinares no âmbito dos Conselhos de Medicina, examinando-

se aspectos relevantes atinentes à questão procedimental da sindicância e do processo ético-

profissional. Também são analisadas as penas aplicáveis aos médicos pelos Conselhos de 

Medicina, comparando-as com as penas aplicadas por outros Conselhos Profissionais, quais 

sejam, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho 

Federal de Enfermagem.  

Analisa-se também no derradeiro capítulo desta dissertação: a falta de indicação das 

penas aplicáveis para cada infração ético-disciplinar, com inobservância do princípio da 

tipicidade, contrariando os preceitos constitucionais; a questão da inconstitucionalidade da 

pena de cassação do exercício profissional, utilizando-se como paradigma a legislação que 

regula o exercício de Medicina na Colômbia, em Portugal e no Reino Unido; a prescrição no 

processo ético-profissional dos profissionais liberais, nos termos da Lei nº 6.838/1980; o 

médico como profissional liberal; e o controle jurisdicional sobre a aplicação das penas pelos 

Conselhos de Medicina.  
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1 MÉTODO  

 

A pesquisa para o desenvolvimento da presente dissertação de Mestrado foi 

realizada a partir da investigação aprofundada, de forma analítica, crítica, comparativa e 

dogmática, da responsabilidade penal e ético-disciplinar do médico.   

Trata-se de pesquisa teórico-bibliográfica, mediante a utilização do método 

descritivo, analítico e quantitativo.  

Inicialmente, realiza-se um exame de todo o atual Código de Ética Médica, 

analisando-se as condutas deontológicas que configuram infrações ético-disciplinares e que 

concomitantemente correspondem a tipos penais no Direito brasileiro. Faz-se, assim, um 

exame comparativo entre os tipos penais e os tipos previstos no Código de Ética Médica.  

A partir da constatação de que muitas infrações ético-disciplinares aplicáveis pelos 

Conselhos de Medicina são também tipificadas como crimes, começa-se a pesquisar, 

comparativamente, a forma como as sanções são aplicadas aos médicos.  

Partindo-se da definição do objeto do trabalho, utiliza-se no desenvolvimento da 

pesquisa o método dialético, por meio de livros e artigos científicos nacionais e estrangeiros 

sobre o tema, bem como mediante o exame de normas penais e deontológicas aplicáveis aos 

médicos.  

Nessa linha de pensamento, para possibilitar o exame comparativo das sanções 

penais e ético-disciplinares, realiza-se um estudo sobre o Direito Administrativo 

Sancionador e acerca de sua aplicabilidade no âmbito disciplinar, na esfera dos Conselhos 

Profissionais, na medida em que se trata de uma relação especial de sujeição, culminando 

com o exame da aplicabilidade dos preceitos do Direito Administrativo Sancionador nas 

relações entre os Conselhos de Medicina e os médicos.  

Na medida em que há poucas obras a respeito do tema em estudo, buscar-se-á o 

embasamento doutrinário no Direito Penal, no Direito Médico e no Direito Administrativo 

Sancionador. Por esse motivo, em alguns momentos há a aproximação do trabalho com uma 

investigação de natureza filosófica, por meio de reflexões sobre a aplicação de institutos 

jurídicos, como por exemplo, a aplicabilidade do Direito Administrativo Sancionador às 

relações entre os Conselhos de Medicina e os médicos, o que demanda tomada de posição 

diante da ausência de fundamentação propriamente científica e específica sobre o tema. 
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Com o propósito de examinar a natureza jurídica dos Conselhos de Medicina no 

Brasil e a evolução histórica da responsabilidade médica, realiza-se uma pesquisa com todos 

os Códigos de Ética Médica do Brasil, bem como com toda a legislação que ensejou a criação 

e a regulamentação dos Conselhos de Medicina no país.  

Realiza-se um estudo sobre o escorço histórico da responsabilidade médica, bem 

como uma comparação entre os âmbitos de responsabilização civil, penal e administrativa, 

esta última com desdobramentos diversos no âmbito da Administração Pública, em caso de 

médicos servidores públicos, e na esfera dos Conselhos de Medicina, no caso de infrações 

deontológicas.  

Ademais, há a pesquisa sobre o processo ético-profissional no âmbito dos 

Conselhos de Medicina, analisando-se as penas aplicadas e comparando-as com as sanções 

disciplinares estabelecidas por outros Conselhos Profissionais, quais sejam, a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), bem como com as penas impostas aos servidores 

públicos federais, previstas na Lei nº 8.112/1990.  

É realizado o estudo do Direito Comparado, de modo a verificar como se dá a 

responsabilidade ética do médico em outros países, examinando-se a legislação da 

Colômbia, Portugal e Reino Unido sobre o tema. 

Por meio de pesquisas de jurisprudência nos sítios eletrônicos do Superior Tribunal 

de Justiça e dos 5 (cinco) Tribunais Regionais Federais do país, objetiva-se examinar em que 

situações ocorre a reversibilidade das penas aplicadas pelos Conselhos de Medicina.  

Examina-se também os dados estatísticos de sanções disciplinares aplicadas aos 

médicos fornecidos pelo Conselho Federal de Medicina, referentes ao período de 2010 a 

2015.  
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2 ESCORÇO HISTÓRICO DA RESPONSABILIDADE MÉDICA  

  

Nas sociedades primitivas, a Medicina era uma arte artesanal, havia pouco 

conhecimento sobre a anatomia e a fisiologia do ser humano, e nesse contexto, quando um 

paciente era curado, considerava-se esta cura um dom de origem divina.6 

Dessa forma, nos primórdios das civilizações, a Medicina tinha relação com o 

misticismo, com as divindades, o médico era considerado um sacerdote.  

Como assinala Alexandre Martins dos Santos: 

 
A medicina é uma ciência milenar, sendo encontrado em todas as civilizações da 
história da humanidade um grupo de homens dedicados ao estudo e a cura das 
doenças, como os pajés entre os índios, curandeiros no século XV, benzedeiras, 
parteiras, e os alquimistas da idade média. Com o passar dos séculos, a profissão 
foi se aperfeiçoando, sendo hoje praticamente de modo uniforme em toda parte do 
mundo.7 
 
 

O documento histórico mais remoto de que se tem notícia que versava sobre a 

responsabilidade em caso de erro médico é o Código de Hamurábi, escrito por volta do 

século XVIII a.C., que trazia penas extremamente severas em caso de erro médico. A 

responsabilidade do médico estava prevista nos arts. 215º a 223º. O art. 218º estabelecia 

como pena a amputação das mãos do médico se este causasse lesão corporal ou o óbito do 

paciente, fosse ele um cidadão livre ou um escravo.8 

                                                 
6 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. Direito Médico. 3. ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 1. 
7 SANTOS, Alexandre Martins dos. Responsabilidade Penal Médica. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, 
p. 45. 
8 “XIII - MÉDICOS E VETERINÁRIOS; ARQUITETOS E BATELEIROS (SALÁRIOS, HONORÁRIOS E 
RESPONSABILIDADE) CHOQUE DE EMBARCAÇÕES  
215º - Se um médico trata alguém de uma grave ferida com a lanceta de bronze e o cura ou se ele abre a alguém 
uma incisão com a lanceta de bronze e o olho é salvo, deverá receber dez siclos.  
216º - Se é um liberto, ele receberá cinco siclos. 
217º - Se é o escravo de alguém, o seu proprietário deverá dar ao médico dois siclos.  
218º - 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.  
219º - 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.  
220º - Se ele abriu a sua incisão com a lanceta de bronze o olho fica perdido, deverá pagar metade de seu preço.  
221º - Se um médico restabelece o osso quebrado de alguém ou as partes moles doentes, o doente deverá dar 
ao médico cinco siclos.  
222º - Se é um liberto, deverá dar três siclos.  
223º - Se é um escravo, o dono deverá dar ao médico dois siclos.” (CÓDIGO DE HAMURÁBI. disponível 
em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm>. Acesso em: 04 jun. 2016. Babilônia: século 
XVIII a.C., grifo nosso). 
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De fato, o Código de Hamurabi considerava o princípio maior, denominado de 

iustalionis, isto é, o “mal pelo mal”.9 

Tratava-se de legislação10 com fundamento na retaliação, revelando o espírito do 

povo daquele período histórico, sem qualquer embasamento teórico-científico do direito a 

respeito da responsabilidade civil. Considerava-se que a atividade do médico era de 

resultado.11 

Do mesmo modo que o Código de Hamurábi, citam-se como exemplos de normas 

que puniam os cirurgiões que não desempenhavam a sua arte de forma adequada, ensejando 

a deformidade de um membro, o falecimento de um homem livre ou de um escravo, etc. as 

seguintes normas: Código de Ur-Nammu, Código de Manu, Cho-King (Código dos 

chineses), Lei das Doze Tábuas, e Lei de Zoroastro.12 

No Egito, aqueles que exerciam a Medicina eram dotados de relevante posição na 

sociedade, sendo confundidos com sacerdotes.13 

Nélson Hungria relata que em Roma os médicos eram severamente punidos em caso 

de erro médico. O mesmo ocorria na Idade Média.14 

De acordo com Montesquieu:  

 
As leis romanas queriam que os médicos pudessem ser punidos por sua 
negligência ou por sua imperícia. Neste caso, condenavam à deportação o médico 
de uma condição um pouco elevada e à morte o médico de uma condição mais 
baixa. Segundo nossas leis, tudo se passa de modo diferente. As leis de Roma não 
haviam sido feitas nas mesmas circunstâncias que as nossas: em Roma, tomava 
remédios quem quisesse, mas, entre nós, os médicos são obrigados a fazer estudos 
e a adquirir certos graus; logo, são tidos como conhecedores de sua arte.15 
 
 
 
 

                                                 
9 CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti; SMANIO, Gianpaolo Poggio. A iatrogenia e sua repercussão na 
responsabilidade civil do médico. In: SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva; CAMILLO, Carlos Eduardo 
Nicoletti (Coord.). Direito e Medicina: novas fronteiras da ciência jurídica. São Paulo: Atlas, 2015, p. 80. 
10 Segundo Roberto Lyra: “O mais antigo monumento da legislação criminal é o Código de Hamumurabi [...]. 
Adotou os institutos do talião e da composição e manteve o caráter teocrático e sacerdotal da justiça primitiva.” 
(LYRA, Roberto. op. cit., p. 13, grifo do autor). 
11 CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti; SMANIO, Gianpaolo Poggio. op. cit., p. 80. 
12 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Erro Médico e o Direito. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997, p. 
4.  
13 Ibidem.  
14 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal – Título II. Primeira Parte. In: HUNGRIA, Nélson; 
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal: arts. 11 ao 27. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, v. 1, Tomo II, p. 204-205. 
15 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Trad. Cristina Murachco. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. (Paidéia), p. 610.  
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Sobre a influência do pensamento de Montesquieu para o desenvolvimento da 

Medicina, Nélson Hungria explica que:  

 
Foi MONTESQUIEU quem iniciou uma nova corrente de idéias 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. E é preciso admitir, com BORRI e 
CEVIDALLI, que, se não fosse essa transigência, não teria sido possível, 
notadamente, o progresso da cirurgia [...]16 
 
 

Percebe-se, portanto, que foi Montesquieu quem primeiro defendeu a ideia de que 

deveria haver menor incidência de responsabilização dos médicos no exercício profissional, 

por ser necessária uma maior tolerância com os erros, diante do fato de que a Medicina não 

é perfeita. Certamente, essas ideias contribuíram para o progresso científico das Ciências 

Médicas.  

No Brasil, as Ordenações do Reino17 tiveram vigência, no âmbito criminal, até 

1830, quando entrou em vigor o Código Criminal, e na esfera civil, até 1916, com o advento 

do Código Civil.  

O Código Criminal de 1830 preceituava que o infrator deveria ressarcir a vítima em 

razão dos danos causados.18 

No sistema de Direito Penal no Brasil de 1890, considerava-se a responsabilidade 

civil do médico de forma presumida: o fato de o esculápio exercer a Medicina, por si só, era 

suficiente para o profissional ser considerado pela legislação vigente como culpado, por 

presunção, pelo resultado dos atos praticados no exercício da Medicina. Por outro lado, no 

atual Código Penal vigente, a responsabilização do médico decorre apenas do dolo e da 

culpa.19 

                                                 
16 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal – Título II. Primeira Parte. In: HUNGRIA, Nélson; 
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal: arts. 11 ao 27. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, v. 1, Tomo II, p. 205 
17 As Ordens do Reino eram as seguintes: Ordenações Afonsinas - 1446; Ordenações Manuelinas - 1521; e 
Ordenações Filipinas, que ficaram prontas no ano de 1595, mas somente entraram em vigor em 1603.  
18 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. Direito Médico. 3. ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 20.  
19 COLTRO. Antonio Carlos Mathias. Responsabilidade Penal e Civil Resultante de Lesões Corporais e do 
Homicídio Culposo no Exercício da Profissão Médica. Interdição do Exercício Profissional. Dano Material e 
Dano Moral. (Palestra). In: Anais do XII Encontro dos CRMs das Regiões Sul e Sudeste. Livros do Cremesp. 
2001. Disponível em: < 
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes_capitulos&cod_capitulo=6>. Acesso em: 
22 maio 2016. 



27 

Com efeito, o Código Civil de 1916 trouxe em seu bojo dispositivo legal específico 

sobre a responsabilidade do médico e de outros profissionais da saúde, qual seja, o art. 

1.54520, que disciplinava a responsabilidade a título de culpa, por imprudência, negligência 

ou imperícia no exercício da profissão, quando ocorresse o óbito, a inabilitação laborativa 

ou lesão física. Contudo, o Código Civil de 2002 não trouxe dispositivo nesse sentido.  

Na civilização Ocidental, até o advento da Segunda Guerra Mundial21, predominava 

o Paternalismo Hipocrático ou Paternalismo Benigno, sendo a atividade médica dotada de 

significativa projeção social, com grande valorização do esculápio.  

O médico era considerado como sendo o detentor do conhecimento, e por isso, 

determinava ao paciente tudo aquilo que deveria ser feito, com o propósito de promover a 

recuperação de sua saúde.22 

Diante dessa projeção do médico na sociedade, ouvia-se e respeitava-se a sua 

palavra, sendo que suas determinações eram cumpridas, na medida em que eram 

consideradas como verdades absolutas.23 

Esse cenário mudou quando na Segunda Guerra Mundial, diante do fato de que nos 

campos de concentração nazistas, médicos realizavam experimentos com seres humanos, 

causando-lhes muito sofrimento, lesões físicas e psicológicas, acarretando a morte de muitas 

pessoas.  

Edmundo Oliveira explica como eram feitas as experiências com seres humanos 

durante a Segunda Guerra Mundial:  

 
O mundo não esquece que a obstinação em querer mudar as características 
genéticas das pessoas encerrou durante a Segunda Guerra Mundial um dos mais 
negros capítulos do regime nazista. Chefe do Departamento Médico do Campo de 
Concentração de Auschwitz, na Polônia, Josef Mengele tornou-se célebre pelas 
experiências, no campo da manipulação genética, que realizou com crianças, 
gêmeos, anões e mulheres grávidas, em nome de uma delirante obsessão científica. 
Procurou alterar a cor dos cabelos e injetava tinta para transformar em azuis a cor 
dos olhos. Aplicava injeções de cimento no útero das mulheres e adorava castrar 
jovens judeus, fazia as operações sem anestesia e os tratamentos à base de 

                                                 
20 Eis a dicção do artigo: “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”. 
21 A Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945, consistindo em um conflito militar de âmbito global.  
22 Conforme Leonard M. Martin: “Durante a primeira metade do século XX, o paternalismo – no sentido de o 
médico estar convencido de que é ele quem sabe o que é melhor para o paciente e de que o paciente tem a 
obrigação de obedecer-lhe e seguir seus conselhos – é marcante nos códigos brasileiros de ética médica [...]”. 
(MARTIN, Leonard M. Os Direitos Humanos nos Códigos Brasileiros de Ética Médica: ciência, lucro e 
compaixão em conflito. São Paulo: Editora do Centro Universitário São Camilo; Edições Loyola, 2002, p. 19). 
23 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. Direito Médico. 3. ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 18.  
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gasolina, de fenol e de ácido. Objetivo: reproduzir, em laboratório a raça ariana 
(dominante loira e de olhos azuis), que, por ser superior a todas, só ela merecia o 
dom da vida. Mengele, o “Anjo da Morte”, foi acusado de praticar crimes contra 
a humanidade (determinou a mutilação e morte de cerca de 400.000 pessoas), mas 
curiosamente caminhava diariamente, pelo campo de Auschwitz, cantarolando e 
assobiando as composições de Wagner e Mozart.24 
 
 

Com efeito, as práticas devastadoras que aniquilaram a dignidade humana de 

inúmeras pessoas, precipuamente no Campo de Concentração de Auchwitz, sob a liderança 

de Josef Mengele, e que se relacionavam a atividades médicas, foram a mola propulsora para 

a mudança de concepção sobre a necessidade de controle do exercício da Medicina. No 

âmbito global, ampliou-se o clamor social pelo controle ético da ciência Médica.  

Nesse sentido, Edmilson Almeida de Barros Júnior observa que:  

 
Com a Segunda Grande Guerra, a Medicina perdeu definitivamente a sua 
inocência. Assim, desde a década de 1940 até hoje intensificou-se o clamor pelo 
controle ético do desenvolvimento científico, notadamente do poder do 
conhecimento médico – o biopoder.25 
 
 

Houve, portanto, após a Segunda Guerra Mundial, uma mudança de paradigmas na 

relação médico-paciente, que deixou de ser vertical, passando a ser horizontal.  

Cumpre ressaltar que o Tribunal de Nuremberg, em 09.12.1946, realizou o 

julgamento de 23 (vinte e três) pessoas, dentre as quais 20 (vinte) médicos, as quais foram 

consideradas como criminosas de guerra, em razão das brutais experiências feitas em seres 

humanos. Em 19.08.1947, houve a divulgação das sentenças, com a condenação de 7 (sete) 

acusados à morte. Na mesma oportunidade foi divulgado o documento conhecido como 

Código de Nuremberg, que se tornou um verdadeiro marco histórico da humanidade: foi a 

primeira vez que houve o estabelecimento de recomendação internacional a respeito dos 

aspectos éticos relacionados às pesquisas feitas em seres humanos.26 

Tom L. Beauchamp e James F. Childress explicam que: 

 
Desde os julgamentos de Nuremberg, que apresentaram relatos horrendos de 
experiências médicas em campos de concentração, a questão do consentimento 
tem estado em primeiro plano nas discussões da ética biomédica. O termo 

                                                 
24 OLIVEIRA, Edmundo. Deontologia, Erro Médico e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 39. 
25 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Código de Ética Médica 2010: comentado e interpretado: 
(resolução CFM 1.931/2009). São Paulo: Atlas, 2011b, p. 89. 
26 VIEIRA, Jair Lot (Supervisão Editorial). Código de Ética Médica e Normas Complementares: Código de 
Ética Médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009 – Código de Processo Ético-Profissional: 
Resolução nº 2.023, de 20 de agosto de 2013. 3. ed. Bauru, SP: Edipro, 2014 – (Série Legislação), p. 200. 
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consentimento informado não aparece até uma década depois desses julgamentos, 
e não recebe uma análise detalhada até aproximadamente 1972. Recentemente, o 
enfoque se transferiu da obrigação do médico ou do pesquisador de revelar a 
informação para a qualidade do entendimento e do consentimento de um paciente 
ou de um sujeito de pesquisa. As forças por trás dessa modificação na ênfase foram 
impelidas pela autonomia e, também, fundamentalmente externas aos códigos da 
ética médica e da ética da pesquisa.27 
 
 

Desse modo, o Código de Nuremberg28 foi um verdadeiro divisor de águas na 

relação médico-paciente, com reflexos não apenas nas pesquisas envolvendo seres humanos, 

mas em todas as questões atinentes à atuação médica, propiciando o surgimento dos 

princípios da Bioética29.  

No curso do século XX e começo do século XXI, o surgimento da Bioética como 

seara de estudo na área da saúde ensejou a compreensão de que a autonomia do médico30  é 

                                                 
27 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. Trad. Luciana Pudenzi. 3. 
ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013, p. 161-162, grifos dos autores.  
28 “CÓDIGO DE NUREMBERG [...] 
1. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as pessoas que 
serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento; essas pessoas devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, 
astúcia ou outra forma de restrição posterior; devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para 
tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e o 
propósito do experimento; os métodos segundo os quais será conduzido; as inconveniências e os riscos 
esperados; os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que eventualmente possam ocorrer, 
devido â sua participação no experimento. O dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do 
consentimento repousam sobre o pesquisador que inicia ou dirige um experimento ou se compromete nele. São 
deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outrem impunemente. 
2. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, que não possam ser buscados 
por outros métodos de estudo, mas não podem ser feitos de maneira casuística ou desnecessariamente. 
3. O experimento deve ser baseado em resultados de experimentação em animais e no conhecimento da 
evolução da doença ou outros problemas em estudo; dessa maneira, os resultados já conhecidos justificam a 
condição do experimento. 
4. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo sofrimento e danos desnecessários, quer físicos, 
quer materiais. 
5. Não deve ser conduzido qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer 
morte ou invalidez permanente; exceto, talvez, quando o próprio médico pesquisador se submeter ao 
experimento. 
6. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância do problema que o pesquisador se propõe a 
resolver. 
7. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer 
possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. 
8. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. 
9. O participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento. 
10. O pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, 
se ele tiver motivos razoáveis para acreditar que a continuação do experimento provavelmente causará dano, 
invalidez ou morte para os participantes.” (VIEIRA, Jair Lot. op cit., p. 200, grifo no original). 
29 Os 4 (quatro) princípios da Bioética são: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.  
30 “A autonomia é um dos principais princípios da bioética e para o esculápio significa a liberdade de decidir, 
em última instância técnica, de forma correta, livre e consciente, qual a conduta a ser tomada.” (BARROS 
JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Código de Ética Médica 2010: comentado e interpretado: [resolução CFM 
1.931/2009]. São Paulo: Atlas, 2011b, p. 58).  
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relativa, devendo ter como fundamento o princípio benigno humanitário, observando-se os 

direitos do paciente.31 

Nessa perspectiva, passou-se a levar em consideração não somente a autonomia do 

médico no exercício de sua profissão, mas também a autonomia do paciente. Surgiu daí a 

ideia de consentimento informado do paciente como fonte legitimadora da intervenção 

médica.  

De acordo com Nelson Lacava Filho:  

 
A Medicina na sociedade do risco pauta-se pelo princípio do voluntas aegroti 
suprema lex, segundo o qual devem ser respeitados a vontade e o direito à 
autodeterminação do paciente, até mesmo em detrimento de seu bem-estar, o que 
tem como conseqüência o fato de que a informação, e principalmente o consenti-
mento de paciente em relação ao tratamento, passe a ter papel de suma importância 
na relação entre ele e seu médico.32 
 
 

De fato, a dignidade da pessoa humana é o fundamento para esse novo contexto, no 

qual o consentimento do paciente ganha relevância, possuindo a informação como 

pressuposto.33 

No panorama atual, a inobservância do direito à autodeterminação do paciente, 

mediante o seu consentimento livre e informado para qualquer intervenção médica - exceto 

nos casos de urgência e emergência - pode acarretar a responsabilização do médico em vários 

campos jurídicos.  

                                                 
31 AZEVEDO JÚNIOR, Renato. A autonomia do médico. In: Revista Ser Médico. Edição 54 - 
Janeiro/Fevereiro/Março de 2011, Sintonia, p. 19. Disponível em: 
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=523>. Acesso em: 19 set. 2015. 
32 LACAVA FILHO, Nelson. Responsabilidade Penal do Médico na Perspectiva da Sociedade do Risco. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 56. 
33 Ibidem. 
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3 RESPONSABILIDADE JURÍDICA DO MÉDICO 

 

Neste capítulo será feito um breve estudo sobre a responsabilidade jurídica do 

médico, abordando aspectos da responsabilidade civil, penal, administrativa e ético-

disciplinar. 

Observa-se que nos últimos anos tem ocorrido, no Brasil, um aumento considerável 

de demandas atinentes à relação médico-paciente, em processos judiciais e ético-

disciplinares em que se discute a responsabilidade médica34.  

Nesse sentido, explica André Nigre que:  

 
Deveras importante nos dias de hoje a relação medicina/direito, em foco em razão 
do grande número de processos judiciais e éticos, que buscam indenização 
pecuniária e/ou sanção penal e administrativa do profissional que atua na área da 
saúde, sob alegação de falhas em sua atuação.35 

 
 

Esse incremento de lides em que os médicos figuram no polo passivo evidencia a 

necessidade de aprofundamento dos estudos sobre a matéria relativa à responsabilização 

jurídica do médico.  

Nelson Lacava Filho entende que estão equivocados os autores que defendem a 

ideia de que o aumento de demandas judicias em face dos médicos seria por modismos, por 

ganância em obter indenizações de grandes valores ou por melhor conscientização das 

pessoas a respeito dos direitos do consumidor de que são titulares. Isso porque tais autores 

não analisam a questão sob uma perspectiva sociológica, que permite constatar que se trata 

de um problema social estabelecido pela modernidade reflexiva, na qual o pavor domina a 

população.36  

A sociedade como um todo tem muitas expectativas no tocante ao atuar médico. 

 

                                                 
34 VASCONCELOS, Camila. Responsabilidade médica e judicialização na relação médico-paciente. In:  
Revista Bioética, 2012, Vol. 20, nº 3, p. 389-396. Disponível em: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica /article/view/757/809>. Acesso em: 03 jun. 2016, 
p. 390.  
35 NIGRE, André. O atuar médico: direitos e obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2008, p. 1.  
36 LACAVA FILHO, Nelson. op. cit., p. 57-58. 
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Edmilson de Almeida Barros Júnior defende a ideia de que em matéria médica, a 

mídia exerce um papel desinformativo.37 Compartilhamos deste pensamento do autor.  

Segundo José Renato Nalini:  

 
Os chamados mass media são detentores de grande poder na sociedade moderna. 
A imprensa constrói e destrói reputações, cria verdades, conduz a opinião coletiva 
por caminhos nem sempre identificáveis e para finalidades muitas vezes 
ambíguas.38 
 
 

A nosso ver, a influência da mídia no comportamento sociedade tem um reflexo 

significativo nas demandas envolvendo questões médicas, estimulando-se a litigiosidade.  

O médico possui um dever jurídico diante do cliente, que deposita a sua confiança 

no profissional. A relação médico-paciente é personalíssima, pautada na confiabilidade.  

Nesse sentido, observa Luiz Augusto Coutinho que:  

 
É cediço que existe um dever do médico em face do cliente que se caracteriza pela 
personalidade e pela confiabilidade. A primeira característica aponta no sentido 
de que o médico deve exercer pessoalmente sua tarefa. Afinal, nenhum paciente 
vai procurar um determinado especialista para ser atendido pelo seu assistente. 
Além disto, a confiabilidade pressupõe que o paciente por completo se entrega 
confiante da precisa atuação do médico, sendo estes dois pontos de relevância para 
aferir a responsabilidade jurídica do médico diante do paciente.39 
 
 

A natureza da relação médico-paciente possui duas vertentes, quais sejam: a) 

socioeconômica, por se tratar de relação de consumo, mediante prestação de serviços, de 

forma contratual ou extracontratual; b) técnico-científica, na medida em que todo ato 

médico deve consistir em atividade com fundamento científico, com o escopo de promover 

o controle da natureza em prol do indivíduo, bem como da coletividade.40 

Antes de adentrarmos no exame das diversas modalidades de responsabilidade 

jurídica do médico, mister se faz analisarmos o conceito de responsabilidade.  

                                                 
37 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 331.  
38 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2004, p. 181. 
39 COUTINHO, Luiz Augusto. op. cit. p. 35, grifos do autor. 
40 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 331.  
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A respeito do significado do vocábulo “responsabilidade”, Pedro Henrique 

Carneiro da Fonseca ensina que:  

 
O termo responsabilidade tem origem no verbo ''respondere”, expressão latina que 
também significa resposta. No mesmo sentido, é o significado de spondeo, se por 
acaso envolver relação contratual verbal. De qualquer modo, a consequência da 
responsabilidade abrange a resposta por conduta ilícita, seja ela em atuação contra 
a Lei, ou contra determinada relação contratual. A responsabilidade nada mais é 
do que a obrigação que uma pessoa tem de assumir as consequências jurídicas de 
determinada conduta. A idéia de responsabilidade está vinculada à resposta e à 
consequência jurídica de ação ou omissão praticada por alguém.41 
 
 

Existe uma distinção entre os conceitos de obrigação e responsabilidade.  

Conforme explica Rui Stoco, obrigação “significa um dever jurídico originário”, e, 

por seu turno, responsabilidade “traduz um dever jurídico sucessivo, decorrente da violação 

da obrigação”.42 

A responsabilidade é a consequência do inadimplemento da obrigação por parte do 

devedor em relação ao credor, referente à prestação inicialmente pactuada.   

No âmbito da relação médico-paciente, figuram o paciente ou seus familiares na 

condição de credores e o médico como devedor.  

Existe uma variação da responsabilidade de acordo com a natureza da norma jurídica 

infringida.  

Quanto à responsabilidade médica, Edmilson de Almeida Barros Júnior observa 

que: “A responsabilidade varia conforme a natureza da norma violada, podendo ser ética, 

civil, criminal (penal) ou administrativa, regra geral, autônomas e independentes entre si.”43 

Um mesmo fato jurídico, decorrente de erro médico, pode ensejar responsabilização 

do profissional, concomitantemente, nas esferas civil, penal, administrativa e ético-

disciplinar, caso o ato ilícito praticado seja tipificado no Direito Penal, como infração penal, 

no estatuto do servidor do respectivo ente federativo (em caso de médico funcionário 

público) como falta funcional, e no Código de Ética Médica, como infração ético-disciplinar.   

                                                 
41 FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da. Manual da Responsabilidade do Médico. Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2014, p. 82.  
42 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. rev., atual. e ampl.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 115.  
43 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 326.  
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Atualmente, o entendimento é de que se tratam de esferas de responsabilidade 

autônomas. Todavia, tais âmbitos de responsabilidade se inter-relacionam, sendo que a 

decisão no âmbito penal pode ter reflexos no âmbito administrativo e ético-disciplinar, 

conforme a fundamentação da sentença criminal, podendo também haver, na sentença penal 

condenatória, a fixação de uma indenização a ser paga pelo réu.  

José Calvet de Magalhães defende a necessidade de responsabilização do médico, 

quando este deixa de observar os limites da sua profissão:  

 
A exigência de um diploma para o exercício legal da medicina funda-se, é certo, 
na circunstância da lei presumir o indivíduo, que freqüentou uma escola de 
medicina e foi aprovado em tôdas as provas exigidas, na posse de um mínimo de 
conhecimentos médicos indispensáveis para exercer a sua arte. Mas o diploma de 
modo algum confere a qualquer pessoa a vontade perpétua de exercer a sua 
profissão dentro dos limites necessários ao respeito pelos interêsses que a lei 
protege. Contra êste facto, de ordem puramente interna, o legislador nada mais 
pode fazer senão castigar quem pratique qualquer violação da lei ou intimidar pela 
pena quem projectar cometê-las.44 
 
 

Importante ressaltar que a maior parte das demandas ligadas à responsabilidade do 

profissional da Medicina decorre de erro médico.  

James Reason desenvolveu a teoria sobre a natureza do erro humano, indicando que 

existem vários níveis de risco para os incidentes ocorridos.45 

Por conseguinte, como explicam Roberto Augusto de Carvalho Campos e Rosmari 

Aparecida Elias Camargo, fica evidenciado que quanto ao ato médico, é muito raro ocorrer 

resultado adverso com gênese somente na sua participação, na medida em que há incidência 

outros fatores organizacionais e várias formas de condições adversas que atuam em conjunto. 

Portanto, o erro médico é sistêmico.46 

Para Duarte Nuno Vieira, Professor do Instituto Nacional de Medicina Legal de 

Portugal47, apud Luiz Augusto Coutinho, podem ser apontadas como características do 

profissional da Medicina que é acusado por erro médico: a) experiência de mais de 10 anos 

no exercício da profissão; b) ter múltiplas funções; c) ser induzido pela falsa segurança 

                                                 
44 MAGALHÃES, José Calvet de. A responsabilidade penal do médico em caso de morte do doente. São Paulo: 
Saraiva & C.A., 1946 (Coleção Stvdivm), p. 13.  
45 REASON, James. Human Error. New York: Cambridge University Press, 1990, passim. 
46 CAMPOS, Roberto Augusto de Carvalho; CAMARGO, Rosmari Aparecida Elias. Os limites da resiliência 
médica. In: Jornal da Associação Médica Brasileira. Março/Abril 2011, ano 52, n° 1371, p. 30. Disponível em: 
<http://www.amb.org.br/_arquivos/ _downloads/jamb_2011_mar_abr.pdf>. Acesso em: 20 maio 2016. 
47 Em 04 de outubro de 2003, no IPO do Porto, ocasião em que foi realizado o 2º Colóquio do Jornal Eletrônico: 
O papel do Médico. (COUTINHO, Luiz Augusto. op. cit., p. 35).  
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gerada pela experiência; d) o fato de muitos médicos não darem valor à formação continuada, 

afastando-se dela.48 

Diversas são as circunstâncias que podem ter como consequência o erro médico.  

Sobre as situações que podem ensejar a responsabilidade jurídica do profissional da 

Medicina, Edmilson de Almeida Barros Júnior assevera que:   

 
Dentre as limitações relacionadas ao exercício da atividade médica que agravam 
os riscos de dano ao paciente, podem-se relacionar: escassos recursos para se 
manter atualizado; lugares diferentes de trabalho que aumentam seu cansaço e sua 
dispersão; excesso de horas de trabalho descanso e lazer deficientes; agitadas 
jornadas de plantões; falta de infraestrutura técnica e humana que assegure uma 
Medicina de melhor qualidade; remunerações vis e o fantasma do pagamento de 
indenizações milionárias e desproporcionais ao valor recebido pelo procedimento 
supostamente danoso.49 
 
 

Existem situações, principalmente em instituições de saúde pública, em que as 

condições de trabalho do médico são precárias, diante da falta de infraestrutura, de materiais, 

de recursos humanos, etc. que podem ensejar o erro médico. 

Outro fator que merece destaque são as condições impostas pelos planos privados 

de assistência à saúde, conhecidos como planos de saúde ou convênios, que estabelecem 

tabelas de remuneração dos médicos com valores aviltantes e que obrigam os profissionais 

a terem uma pluralidade de empregos e atividades, com muitos atendimentos diários, o que 

gera reflexos em sua saúde, aumentando a incidência de erros médicos.  

Em síntese, podemos mencionar como principais fatores que ensejam o erro 

médico, e consequentemente, acarretam a sua responsabilização jurídica:  

a) baixa qualidade do ensino médico no Brasil, ensejando uma formação deficitária;  

b) falta de atualização profissional dos médicos;  

c) remuneração baixa e insuficiente, somada às más condições de trabalho e 

jornadas extenuantes, com excessivo número de horas de trabalho, plantões em locais 

diferentes, provocando estresse, fadiga e dispersão;  

d) ausência de infraestrutura adequada para o exercício da profissão, diante da 

escassez de recursos materiais e número excessivo de pacientes;  

                                                 
48 COUTINHO, Luiz Augusto. op. cit., p. 35. 
49 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 329.  
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e) política de maximização de lucros das operadoras de planos de saúde, com 

remunerações vis, excesso de consultas médicas e dificuldade na autorização de exames e 

procedimentos;  

f) precariedade no sistema público de saúde;  

g) a pressão pelo risco de responsabilidade profissional, nas diversas esferas 

jurídicas; 

h) a falta de formação ética.  

Urge salientar que há uma subnotificação dos casos de erros médicos, pois 

infelizmente muitos profissionais ocultam os erros cometidos.  

Dentre os vários fatores que ensejam a responsabilidade do profissional da 

Medicina, chama-nos a atenção a baixa qualidade do ensino médico no Brasil.  

Com efeito, o ensino médico em nosso país não é adequado. O Brasil destaca-se 

pela grande quantidade de escolas de Medicina, mas não pela qualidade dos cursos 

ministrados. Anualmente, muitos médicos ingressam no mercado de trabalho sem os 

conhecimentos mínimos necessários para a atuação profissional.  

Segundo José Renato Nalini, a Medicina é uma ciência de tanta complexidade que 

seu conteúdo programático é consideravelmente superado a cada 8 (oito) anos.50  

Nessa linha de pensamento, Giovanni Berlinguer, ao comentar o sistema de ensino 

médico na Itália, sustenta que:  

 
Enquanto há um crescente dinamismo das ciências médicas e afins e um acúmulo 
rápido de novas descobertas, a formação e a atualização profissional dos médicos 
permanecem relativamente estáticas.  
A formação universitária já é insuficiente, pois se precisaria um maior empenho 
dos docentes, uma provisão mais ampla de instalações, uma impostação cultural 
mais moderna. Mas depois da formatura, as condições do exercício profissional 
são tais que se esquecem rapidamente os conhecimentos adquiridos. Sem dúvida, 
não há impedimento legal nenhum para um médico que queira atualizar-se, mas 
os incentivos estão mais dirigidos para a estagnação, do que para o progresso 
intelectual.51 
 
 

                                                 
50 NALINI, José Renato. Responsabilidade Ético-Disciplinar do Médico: Suspensão e Cassação do Exercício 
Profissional. (Palestra). In: Anais do XII Encontro dos CRMs das Regiões Sul e Sudeste. Livros do Cremesp. 
2001. Disponível em: 
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes_capitulos&cod_capitulo=3>. Acesso 
em: 22 maio 2016.  
51 BERLINGUER, Giovanni. Medicina e Política. São Paulo: Cebes-Hucitec, 1978. Trad. Pe. Bruno Giuliani, 
p. 187-188. 
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Dessa forma, para evitar uma responsabilização jurídica por falta de preparo 

técnico, o primeiro dever do médico é manter uma constante atualização profissional. 

Na atual Era da Informação, existem diversos meios disponíveis para que o médico 

busque a atualização: congressos, leitura de publicações em revistas especializadas, cursos 

com aulas por meio de satélite, sítios na Internet voltados à área médica.52 É possível também 

realizar cursos de especialização, Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu, etc.  

Passemos a uma análise tangencial sobre a responsabilidade médica nos diversos 

campos.  

 

3.1 Responsabilidade civil do médico 

 

A responsabilidade civil do médico decorre da prática de um ato ilícito, acarretando 

a obrigação jurídica de indenizar. Tem, portanto, cunho patrimonial.  

Conforme ensina Christiano Cassettari:  

 
A responsabilidade civil pode ser conceituada como a obrigação imposta a uma 
pessoa de ressarcir os danos materiais e morais causados a outrem por fato próprio 
ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam. Ela deve ser inserida na 
estrutura das relações obrigacionais, porque é um dos aspectos relevantes do 
Direito das Obrigações.53 
 
 

O Código Civil de 1916 trazia, em seu art. 1.545, regra específica sobre a 

responsabilidade civil dos profissionais da saúde, como dito alhures. 54 No entanto, como já 

observado, esta regra não foi reproduzida no Código Civil de 2002.  

Segundo Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas: “Na responsabilidade civil, a 

lesão é de ordem essencialmente privada, sem necessidade de ofensa à ordem pública. Já em 

                                                 
52 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos; COLTRI, Marcos Vinícius. Comentários ao Código de Ética 
Médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 13.  
53 CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 302. 
54 Preceituava o art. 1.545 do Código Civil de 1916 que: “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.” 
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relação à responsabilidade penal, o interesse lesionado é de ordem social, tutelado pelo 

Estado.”55 

No ordenamento jurídico pátrio em vigor a responsabilidade civil do médico é 

regida pelos arts. 186 e 18756 do Código Civil, que dispõem sobre a obrigação de reparar o 

dano pela prática de ato ilícito, pelo art. 927 do Código Civil57, e pelo art. 14, § 4º, do Código 

de Defesa do Consumidor58.  

É cediço que a relação entre o médico e o paciente é de consumo.  

No entanto, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, por se tratar o médico de 

profissional liberal59, cuja atividade é de risco, sua responsabilidade somente se afere 

mediante culpa, não sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no caput 

do art. 14 do CDC e no parágrafo único do art. 927 do Código Civil de 2002.   

A responsabilidade civil do médico, via de regra, é de meio, ou seja, o profissional 

não tem a obrigação de obter o resultado no tratamento do paciente, deve utilizar todos os 

procedimentos e recursos disponíveis, em conformidade com a lex artis e com os protocolos 

existentes. Contudo, há o entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência, 

principalmente do Superior Tribunal de Justiça, de que a responsabilidade civil do médico 

cirurgião plástico, nas hipóteses de cirurgia plástica estética, é de resultado. 60 

Os pressupostos para responsabilidade civil do médico são a prática de uma 

conduta, o dano ao paciente, o nexo causal, e no âmbito subjetivo, a existência de dolo ou 

                                                 
55 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. Direito Médico. 3. ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 20.  
56 Estabelecem os arts. 186 e 187 do Código Civil, in verbis:  
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 
57 Preceitua o art. 927 do CC, que: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” 
58 Dispõe o art. 14, § 4º do CDC, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 4° A 
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.” 
59 Na presente dissertação, examinaremos no capítulo 8 a questão do médico como profissional liberal.  
60 Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 328.110/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 25/09/2013; AgRg no REsp 846.270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 30/06/2010. 
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culpa61, nas modalidades de imprudência, imperícia e negligência, sendo cabível também a 

reparação civil em caso de erro grosseiro.  

Os prejuízos causados ao paciente podem ser de natureza material, moral, estética, 

ou à imagem.  

É cabível, no âmbito civil, a reparação de danos materiais, que podem ser 

cumulados com danos morais e danos estéticos, nos termos da Súmula nº 387 do Superior 

Tribunal de Justiça62. 

 

3.2 Responsabilidade penal do médico 

 

A responsabilidade penal (ou criminal) é a forma mais gravosa de responsabilização 

jurídica, decorrente da inobservância das normas penais.  

O médico possui o dever jurídico e ético de cuidar de seu paciente. Contudo, há 

casos em que não há o cumprimento deste dever. Situações de erro médico que tiveram como 

consequência o óbito ou lesão corporal em pacientes são frequentemente divulgados pela 

mídia. 

Nessa esteira, observa Paulo Vinicius Sporleder de Souza que:  

 
O ato de cuidar é um dever ético e legal que incumbe a todos os médicos em 
relação a seus pacientes. No entanto, nem sempre estes deveres são cumpridos. 
Casos de descuido médico e suas consequências não constituem fenômenos raros 
no nosso cotidiano e com certa frequência aparecem nos meios de comunicação 
quando ocorrem mortes ou lesões graves de pacientes.63 
 
 

Como em qualquer profissão, no âmbito da Medicina existem casos de má prática 

profissional, há situações em que médicos atuam em procedimentos para os quais não estão 

devidamente capacitados, assumindo em determinadas situações, inclusive, o risco pelo 

                                                 
61 Nesta pesquisa, os conceitos de dolo e culpa serão abordados na discussão sobre a responsabilidade penal.  
62 STJ, “SÚMULA N. 387. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.” 
63 SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de. Direito Penal Médico. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2009, p. 25.  
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resultado, e ainda, praticando condutas tipificadas como infração penal, hipóteses em que a 

incidência do Direito Penal torna-se necessária para tutelar os bens jurídicos violados.  

Segundo Genival Veloso de França (2014, p. 260), “O médico, como qualquer 

cidadão, responde penalmente quando produz um dano ao seu paciente, a não ser que prove 

a inexistência de sua culpabilidade”.64 

Dessa forma, o médico, no exercício profissional, pode praticar uma infração penal 

(gênero), da qual são espécies o crime (ou delito) e a contravenção penal.65 

Para a configuração da responsabilidade penal, é necessário que haja os seguintes 

requisitos:  

a) uma conduta comissiva (ação) ou omissiva (omissão), antijurídica (é dizer, 

contrária ao ordenamento jurídico), e típica (isto é, correspondente ao tipo, que consiste no 

modelo de conduta previamente estabelecido na norma penal como crime ou contravenção); 

b) dolo ou culpa, visto que não há que se falar em responsabilidade penal objetiva; 

c) nexo causal (apenas nos crimes materiais); 

d) dano ou perigo de ocorrência de dano.  

No que tange à responsabilidade penal médica, geralmente o erro médico enseja 

uma lesão, um dano à sua saúde ou à integridade física do paciente, podendo também 

ocasionar a morte deste. 

Frise-se que é mais comum a prática de crimes médicos culposos, precipuamente 

lesão corporal culposa e homicídio culposo, sendo a forma dolosa uma absoluta exceção.66 

Há ainda diversas outras condutas que podem ser praticadas pelo médico no 

exercício de sua profissão, que não estão ligadas ao erro médico.67 

É importante ter em mente que ao imputar-se a responsabilidade penal ao médico é 

preciso cautela, pois, em que pese este profissional tenha em suas mãos uma grande 

                                                 
64 FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 
260. 
65 Preceitua o art. 1º da Lei de Introdução ao Código Penal - Decreto-Lei nº 3.914, de 09 de dezembro de 1941, 
que: “Art. 1º Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer 
isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que 
a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente”. 
66 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREMESP). O médico e a 
justiça. Coordenação Institucional de Nacime Mansur e Reinaldo Ayer de Oliveira. Cadernos Cremesp. São 
Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 2006, p. 34.  
67 Na presente dissertação, os crimes médicos em espécie serão estudados ao longo do capítulo 7.  
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responsabilidade ao lidar com a vida e a integridade física dos pacientes, há que se considerar 

que existem riscos intrínsecos ao exercício da Medicina. 

O Direito Penal não pode ser utilizado como uma ferramenta para obstar o 

desenvolvimento e os avanços da Medicina, ou seja, deve haver a aplicação do princípio da 

intervenção mínima, pois uma criminalização exacerbada e simbólica gera inseguranças aos 

profissionais médicos, trazendo prejuízos incomensuráveis a toda a sociedade.  

Ressalte-se que, conforme estudaremos adiante, uma significativa parte dos crimes 

médicos é de menor potencial ofensivo, ou seja, com pena máxima de até 2 (dois) anos, 

cumulada ou não com pena de multa, processados no âmbito dos Juizados Especiais 

Criminais (JECRIM), conforme estabelece a Lei nº 9.099, de 26.09.1995 – Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais.  

 

3.3 Responsabilidade administrativa do médico 

 

A responsabilidade administrativa é caracterizada pela inobservância dos deveres 

funcionais estabelecidos nos diplomas normativos específicos concernentes a cada grupo de 

servidores públicos ou categoria de trabalhadores. 

O médico, em seu exercício profissional, pode ser responsabilizado na esfera 

administrativa, sendo passível de punição disciplinar pela prática de um ilícito 

administrativo. 

O âmbito de punição disciplinar do médico possui duas vertentes: no campo da 

Administração Pública, quando o esculápio for servidor de instituição de saúde pública e na 

esfera ético-disciplinar, nas hipóteses de sanções aplicadas pelos Conselhos de Medicina.  

Há, ainda, a possibilidade de responsabilização do médico por improbidade 

administrativa, quando o profissional atuar como agente público.  

A responsabilidade administrativa do médico decorre da prática de um ilícito 

administrativo. 

Conforme os ensinamentos de J. Cretella Júnior:  
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O ilícito administrativo, consubstanciado na falta disciplinar, que pode ou não 
erigir-se, também, em ilícito penal, consiste na violação de regras peculiares a 
grupos diferenciados da sociedade, como magistrados, advogados, médicos, 
engenheiros, professores, estudantes, funcionários, ao passo que o ilícito penal 
consiste na violação de regras gerais, aplicáveis, sem exceção, a todo cidadão.  
Sem dúvida, pode o magistrado, o advogado, o médico, o engenheiro, o professor, 
o estudante, o funcionário contrariar regra de caráter geral, aceita pela sociedade, 
como um todo, refletindo-se, porém, nos grupos diferenciados, como, por 
exemplo, a quebra de ética, a ação contrária à honorabilidade, à dignidade.68 
 
 

Essas categorias diferenciadas de pessoas a que se refere J. Cretella Júnior são 

subordinadas às relações de sujeição especial, conforme será adiante estudado no presente 

trabalho, no capítulo 4.  

 

3.3.1 Responsabilidade administrativa do médico servidor público 

 

Muitos médicos exercem suas atividades profissionais em instituições públicas de 

saúde - tais como hospitais e postos de saúde - vinculadas ao Sistema Único de Saúde 

(SUS)69, em órgãos públicos como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em órgãos 

do Poder Judiciário, etc.  

Nesses casos, os médicos estão subordinados aos estatutos dos servidores públicos 

dos respectivos entes federativos a que estiverem vinculados como servidores. Dessa forma, 

por exemplo, médicos peritos do INSS ou do Poder Judiciário estão sob a égide da Lei n. 

8.112/199070. 

Segundo João Monteiro de Castro:  

 
Se a saúde é direito de todos e dever do Estado, o médico muitas vezes exerce sua 
profissão vinculado a uma instituição estatal e a normas de direito público que lhe 
impõem posturas administrativas e hierárquicas. Só que o ato médico é privativo 
do médico, e ele, pessoalmente, deve atender, examinar, cuidar e determinar como 
tratar o paciente. Assim, embora sujeitando-se a uma subordinação administrativa, 
o médico mantém total independência técnica, tendo liberdade de prescrever o 
tratamento a ser seguido.71  

                                                 
68 CRETELLA JÚNIOR, J. Do Ilícito Administrativo. In: Revista da Faculdade de Direito da USP, v. 68, n. 1 
(1973). p. 135-159. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66693/69303>. Acesso em 
22 maio 2016, p. 142, grifos do autor. 
69 O SUS é disciplinado pela Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.  
70 A Lei n. 8.112, de 12 de dezembro de 1990, corresponde ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais.  
71 CASTRO, João Monteiro de. Responsabilidade Civil do Médico. São Paulo: Método, 2005. p. 76 
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Observa-se, pois, que o médico servidor público é subordinado do ponto de vista 

administrativo, mas possui independência técnica. Assim, o médico, no exercício da função 

pública, mantém preservada a sua autonomia.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona que:  

 
O servidor responde administrativamente pelos ilícitos administrativos definidos 
na legislação estatutária e que apresentam os mesmos elementos básicos do ilícito 
civil: ação ou omissão contrária à lei, culpa ou dolo e dano. 
Nesse caso, a infração será apurada pela própria Administração Pública, que 
deverá instaurar procedimento adequado a esse fim, assegurando ao servidor o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos 
do art. 5º, inciso LV, da Constituição.72 
 
 

Caso pratique alguma falta funcional prevista no respectivo estatuto do servidor, o 

médico será processado administrativamente, para aplicação de punição disciplinar, tendo 

assegurado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.  

 

3.3.2 Responsabilidade do médico por improbidade administrativa 

 

A Lei de Improbidade Administrativa - Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992, versa 

a respeito das sanções aplicáveis aos agentes públicos nas hipóteses de enriquecimento ilícito 

no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 

ou fundacional, além de trazer outras providências.  

A edição de referida lei é fruto da inclusão da moralidade na Constituição Federal 

de 1988 como um dos princípios basilares que regem a atuação da Administração Pública.  

A Constituição da República, em seu art. 37, § 4º, determina que: “§ 4º Os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”   

                                                 
72 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 667-668.  
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Portanto, a Lei nº 8.429/1992 foi editada para cumprir aludido mandamento 

constitucional.  

Isto posto, da leitura do art. 37, § 4º, da CRFB/88, observa-se que os atos de 

improbidade administrativa são ilícitos que ensejam sanções de natureza política, 

administrativa e civil ao agente público, sem prejuízo da responsabilização na órbita penal.  

Nesse norte, sobre o 37, § 4º, da Constituição da República, explica Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro que:  

 
A natureza das medidas previstas no dispositivo constitucional está a indicar que 
a improbidade administrativa, embora possa ter consequências na esfera criminal, 
com a concomitante instauração de processo criminal (se for o caso) e na esfera 
administrativa (com a perda da função pública e a instauração de processo 
administrativo concomitante) caracteriza um ilícito de natureza civil e política, 
porque pode implicar a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento dos danos causados ao erário.73 
 
 

Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.429/1992, in verbis:  

 
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas 
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, 
a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos. (grifo nosso)  
 
 

Como exemplos de médicos agentes públicos podem ser mencionados aqueles que 

trabalham como servidores públicos e os Conselheiros dos Conselhos de Medicina.  

O médico, ao atuar como agente público, pode incorrer em uma das condutas 

elencadas nos arts. 9º, 10, 10-A e 11 da Lei nº 8.429/1992. Ressalta-se que o rol de condutas 

previstas como improbidade administrativa nestes artigos é exemplificativo.  

As condutas elencadas no art. 1174 da Lei n. 8.429/1992, que versam a respeito dos 

atos de improbidade administrativa que acarretem violação aos princípios da Administração 

                                                 
73 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 887, grifos da autora.  
74 Dispõe o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, in verbis:  
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Pública, a nosso ver, são aquelas nas quais os médicos que atuam como agentes públicos 

têm maior possibilidade de ser responsabilizados, diante da natureza de suas atividades. 

 

3.3.3 Responsabilidade ético-disciplinar do médico  

 

A responsabilidade ética configura-se como um tipo de responsabilidade 

administrativa, a qual se caracteriza pelo julgamento, pelos Conselhos de Medicina, 

realizado em razão da inobservância das obrigações estabelecidas de forma taxativa no 

Código de Ética Médica bem como nas demais resoluções.75 

O médico pode ser responsabilizado na esfera ético-disciplinar se infringir as 

normas previstas no Código de Ética Médica, sendo processado perante o Conselho de 

Medicina, que instrui um processo ético-profissional e julga o esculápio, podendo, ao final, 

aplicar uma pena.  

João Monteiro de Castro observa que:  

 
Médicos faltosos são processados e julgados por membros da classe médica que 
sabem reconhecer as limitações científicas e as dificuldades impostas pela situação 
prática. Se, por um lado, são rigorosos, por outro podem considerar atenuantes não 
visíveis ao leigo. Assim, o julgamento administrativo perante o Conselho é feito 
por pares, tão maestros na arte médica quanto o processado; quando identifica e 
pune uma falta no exercício da profissão, dá indício relevante da existência de erro 

                                                 
“Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor 
de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas 
pela administração pública com entidades privadas. 
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.”   
75 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 327.  
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culposo, a ensejar responsabilidade em juízo, tanto na órbita civil quanto na 
criminal. 76 
 
 

Dessa forma, o julgamento ético-profissional do médico, no Conselho de Medicina, 

é feito por seus pares, que exercem a mesma profissão, e, portanto, possuem condições 

técnicas de aferir a conduta praticada.  

Não existem muitos estudos estatísticos sobre a incidência de processos ético-

disciplinares perante os Conselhos de Medicina. No entanto, alguns trabalhos demonstram 

que nos últimos anos vem aumentado significativamente o número de médicos processados 

perante os Conselhos de Medicina, e que a Ginecologia-Obstetrícia e a Cirurgia Plástica são 

as especialidades médicas com maior número de médicos condenados na esfera ético-

disciplinar.77 78 

Conforme dados estatísticos divulgados pelo Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo (CREMESP) referente ao período de 2001 a 2011, no período de 10 

anos houve um aumento de 302% do número de processos ético-disciplinares em andamento, 

ou seja, de 1.022 processos que haviam no ano de 2001, passou-se para o total de 3.089 

processos no ano de 2011.79 

No capítulo 8, faremos a análise de alguns aspectos atinentes aos processos ético-

profissionais examinados pelo Conselho Federal de Medicina em grau de recurso, consoante 

dados estatísticos fornecidos pelo CFM para a realização deste trabalho.    

                                                 
76 CASTRO, João Monteiro de. op. cit., p. 80-81. 
77 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREMESP). Denúncias e 
processos relacionados ao exercício profissional da medicina no Estado de São Paulo no período de 2000 a 
2006. São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 09 de outubro de 2007. Disponível 
em: <http://www.cremesp.org.br/library/modulos/sala_imprensa/arquivos/denuncias_cremesp.pdf>. Acesso 
em: 16 jan. 2016. 
78 SEUGLING, Fernando dos Ramos; PERCHE, Moacyr Esteves; MENDES, Roberto Teixeira. Distribuição 
dos processos disciplinares pelo CREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e seus 
resultados nas diversas especialidades médicas. In: Bioethikos – Centro Universitário São Camilo. 2007; 1(2): 
56-62. Disponível em: <http://www.saocamilo-
sp.br/pdf/bioethikos/57/distribuicao_dos_processos_disciplinares_pelo_cremesp.pdf>. Acesso em: 16 jan. 
2016. 
79 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREMESP). Ética médica. 
Má prática e infrações éticas lideram o crescimento expressivo de processos. São Paulo: Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo, 26.07.2012. Disponível em: <http://www.cremesp.org.br/?siteAcao= 
NoticiasC&id=2574>. Acesso em: 19 maio 2016. 
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4 OS CONSELHOS DE MEDICINA 

 

Considerando-se o cerne do presente trabalho, em que se busca tecer reflexões sobre 

as sanções aplicadas aos médicos nas esferas penal e ético-disciplinar, é primordial analisar 

os aspectos relevantes atinentes aos Conselhos da classe médica.  

Os Conselhos de Medicina são os órgãos que regem a atuação profissional dos 

médicos. Atualmente, são disciplinados, no Brasil, pela Lei nº 3.268/1957, havendo, na 

estrutura organizacional, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e os Conselhos Regionais 

de Medicina nos Estados.  

No Brasil, os Conselhos de Medicina possuem uma grande importância, tendo a 

incumbência de fiscalizar a atividade médica, exercendo também a função de tribunais 

administrativos, julgando as infrações éticas imputadas aos médicos. Pode-se dizer, portanto, 

que são dotados de competência jurisdicional administrativa.  

Em um estudo comparado com o Código de Ética Médica brasileiro e de 11 países, 

foi constatado que nos países onde a Medicina é regulada por uma agência nacional, este 

órgão possui um Código de Ética Médica, como é o caso do Brasil. Nos outros países, em 

que as agências regionais e as associações possuíam maior autonomia no que tange à 

regulação da atividade médica, foram as referidas associações nacionais as responsáveis pela 

elaboração do Código mais importante no país, como por exemplo, Estados Unidos e 

Canadá.80 

  

                                                 
80 VIANNA, Jayme Augusto Rocha; ROCHA, Lys Esther. Comparação do Código de Ética Médica do Brasil 
e de 11 países. In: Revista da Associação Médica Brasileira, 2006; 52(6): p. 435-440. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ramb/v52n6/a25v52n6.pdf>. Acesso em 19 mar. 2016, p. 438.  
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4.1 A origem histórica dos Conselhos de Medicina 

 

Os collegia romanos constituíram a primeira hipótese histórica de controle do 

exercício profissional realizado por entes especializados. Na Idade Média, surgiram pessoas 

jurídicas, formais ou informais, com este propósito.81 

Aproximadamente no século XI, diante do advento de comunas, passou a ter uma 

organização, com certo grau de autonomia, por parte dos vassalos (que até então estavam 

submetidos de forma exclusiva às vontades dos suseranos), conforme as profissões por eles 

exercidas, predominando, à época, atividades artesanais. Era o surgimento das denominadas 

corporações.82 

Com efeito, as corporações de ofício da Idade Média e início da Idade Moderna 

foram a base do surgimento dos órgãos de controle de categorias profissionais.  

Nesse sentido, explica Ricardo Teixeira do Valle Pereira:  

 
No sistema das corporações medievais, a exemplo do que ocorre hodiernamente 
no Brasil em relação a muitas profissões, os artesãos não podiam exercer seu ofício 
ou arte nas comunas sem que estivessem ligados a alguma entidade.83 As razões 
que ditavam tal controle não diziam respeito necessariamente ao atendimento das 
necessidades públicas, mas principalmente à reserva de mercado, ao 
favorecimento de alguns, em suma, aos interesses meramente corporativos 
(expressão utilizada aqui no seu sentido pejorativo) dos privilegiados.  
Pelo que se percebe, se representaram as corporações, fraternidades, grêmios e 
sociedades de ofício da Idade Média e do início da Era Moderna o passo mais 
importante para o associativismo e o controle profissional, por outro lado 
significaram um período de negativo corporativismo, que só veio a ser rompido 
com o Renascimento e o ideário liberal que sobrevieram àquele período da história 
da civilização humana.84 
 
 

No ano de 1520 foi fundada a associação médica inglesa, denominada de Royal 

College of Physicians, criada com o propósito de verificar se estava sendo cumprido o código 

                                                 
81 PEREIRA, Ricardo Teixeira do Valle. Histórico dos conselhos de fiscalização do exercício profissional. In: 
MAURIQUE, Jorge Antonio. et al. Conselhos de Fiscalização Profissional: doutrina e jurisprudência. Coord. 
Vladimir Passos de Freitas. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013, p. 21.  
82 Ibidem.  
83 Essa semelhança com as corporações de ofício pode ser observada, no Brasil, nas profissões regulamentadas 
que exigem a inscrição nos respectivos conselhos de classe, tais como CRM, CRO, COREN, OAB, CREA, 
etc.  
84 PEREIRA, Ricardo Teixeira do Valle. Histórico dos conselhos de fiscalização do exercício profissional. In: 
MAURIQUE, Jorge Antonio. et al. Conselhos de Fiscalização Profissional: doutrina e jurisprudência. Coord. 
Vladimir Passos de Freitas. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013, p. 21-22. 
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de conduta que havia sido estabelecido naquele momento histórico, em que os médicos se 

associaram-se e passaram a lutar por seus direitos, diante da concorrência que estava 

ocorrendo com profissionais que realizavam a cura de doentes, mas que não possuíam 

formação médica.85 

Portanto, a Royal College of Physicians foi fundada com um propósito já muito 

semelhante ao dos atuais Conselhos de Medicina, qual seja, de fiscalizar a atuação 

profissional dos médicos.  

De tal sorte, aludida associação foi precursora dos órgãos de fiscalização da classe 

médica.  

 

4.2 Os Conselhos de Medicina no Brasil 

 

Inicialmente, importa consignar que em nosso país houve uma demora para colocar-

se as questões éticas em pauta, fato este que talvez possa ser justificado pelas vicissitudes 

particulares que a Medicina brasileira sofreu para estabelecer-se como profissão e ser 

reconhecida como uma fonte de construção de conhecimentos. No começo do século XIX 

ainda havia luta por parte dos médicos contra a tutela jurídico-administrativa proveniente do 

período colonial. A burocracia interna bem como a dependência externa configuraram-se 

como grandes barreiras que não foram adequadamente superadas até os dias atuais.86 

A Medicina organizada foi instituída no Brasil no ano de 1808, por D. João VI, que 

adotou as seguintes medidas: a) nomeação do primeiro Provedor-mor da Saúde da Corte e 

Estado do Brasil, que ficou com atribuições na esfera sanitária; b) criação da primeira 

                                                 
85 LANDMANN, Jayme. A Ética Médica sem Máscara. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1985, p. 26-27.  
86 MONTE, Fernando Q. Ética médica: evolução histórica e conceitos. In:  Revista Bioética, 2009, Vol. 17, nº 
3, p. 407-428, Disponível em: <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile 
/507/508>. Acesso em 05 dez. 2017, p. 416. 
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Faculdade de Medicina (da Bahia)87 88; c) edição de leis para impedir que doenças entrassem 

por meio dos portos; d) fundação do primeiro laboratório.89 

No ano de 1829 foi fundada a Academia Nacional de Medicina, agremiação cultural 

mais antiga do Brasil, denominada de Academia Imperial, sendo um órgão de consulta do 

Governo. A criação dessa academia estimulou a fundação de associações médicas de âmbito 

regional, quais sejam: em Pernambuco, em 1841, na Bahia, em 1848, e também a Sociedade 

de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, no ano de 1886.90 

O Sindicato Médico Brasileiro surgiu no ano de 1927, tendo como um dos primeiros 

atos a homologação de um código de deontologia médica, o qual teve a publicação no 

boletim de 1929.91 

De acordo com Álvaro Tavares de Souza, o Sindicato Médico Brasileiro 

(posteriormente denominado de Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro) é a associação 

sindical de profissionais liberais mais antiga do país.92 

No ano de 1931, outorgou-se o primeiro Código de Ética Médica do Brasil, no qual 

restou criado o Conselho de Disciplina Profissional, que tinha jurisdição em todo o país, e 

que em 1933 foi transformado no Supremo Conselho de Disciplina Médica.93 

Jayme Landmann ressalta que:  

 
Em 1931 foi outorgado o primeiro Código de Ética Médica do Brasil, subscrito 
pelo então ministro de Educação e Saúde, Dr. Belisário Pena. Neste código criou-
se o Conselho de Disciplina Profissional, com jurisdição para todo o território 
pátrio. Era o embrião dos futuros conselhos. Em 1933 a reunião extraordinária dos 

                                                 
87 Sobre os primeiros cursos de Medicina no país, explica Fernando Q. Monte: “[...] em 18 de fevereiro de 
1808, utilizando-se da prerrogativa de uma Carta Régia, D. João VI funda a Escola de Cirurgia de Salvador 
atendendo à sugestão do cirurgião-mor dos exércitos, José Maria Picanço 32. Posteriormente, em 1815, esta 
Escola foi promovida à Academia Médico-Cirúrgica para, finalmente, em 1832, transformar-se na Faculdade 
de Medicina da Bahia. Poucos meses depois, foi fundada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 5 de 
novembro de 1808. A partir de então houve um hiato e somente após decorrido mais de meio século foram 
estabelecidas outras faculdades de medicina no país.”  (MONTE, Fernando Q. op. cit. p. 416). 
88 A respeito da importância da primeira Faculdade de Medicina do país: “Na mesma direção da Faculdade de 
Direito de Recife, a Faculdade de Medicina da Bahia, chamada por Arthur Ramos de ‘a maior escola scientifica 
do Brasil’, sob a batuta de Nina Rodrigues, abriu o caminho para uma reflexão biossocial acerca do povo e da 
nação brasileira”. (SILVA, Mozart Linhares da. Direito e medicina no processo de invenção do anormal no 
Brasil. In: SILVA, Mozart Linhares da [Org.]. História, medicina e sociedade no Brasil. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2003, p. 20). 
89 LANDMANN, Jayme. op. cit., p. 29. 
90 Ibidem. 
91 LANDMANN, Jayme. op. cit., p. 29-30. 
92 SOUZA, Alvaro Tavares de. História da Criação dos Conselhos de Medicina. Rio de Janeiro: Departamento 
de Imprensa Nacional, 1971, p. 5. 
93 LANDMANN, Jayme. op. cit., p. 30. 
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sindicatos médicos transformou o Conselho em Supremo Conselho de Disciplina 
Médica, presidido pelo Prof. Oswaldo de Oliveira. 
Código e Conselho tinham duas marcas que conservam até hoje. Baseavam sua 
estrutura na Ordem dos Médicos da França, sancionada mais tarde pelo Marechal 
Pétain, cujas simpatias pelo corporativismo de Mussolini e Salazar são 
notórias, e eram atrelados ao Ministério do Trabalho, que dominava toda a 
estrutura sindical do Estado Novo, imprimindo-lhe um conteúdo corporativista 
e fascista. Este atrelamento persiste até hoje, através de liames financeiros que 
impedem que os conselhos manejem suas próprias verbas com autonomia.94 
 
 

Nessa senda, é curial destacar o relato feito por Jayme Landmann, ao apontar que o 

primeiro Código de Ética Médica do Brasil e o Conselho de Disciplina Médica da época 

tiveram sua estrutura baseada na Ordem dos Médicos da França, com influência do 

corporativismo e do fascismo.  

Daí decorrem características presentes até os dias atuais que podem ser percebidas 

na atuação dos Conselhos de Medicina no Brasil ao aplicarem sanções éticas aos médicos. 

As diretrizes de punição ética e de condução dos processos ético-profissionais carregam 

alguns aspectos antidemocráticos, com viés totalitário, ditatorial.95 

Nos anos de 1930, aconteceu a equiparação dos sindicatos médicos aos sindicatos 

de proletariado que já estavam atrelados ao Estado. Houve a mudança do nome do antigo 

sindicato médico para Sindicato Médico do Rio de Janeiro, mas diante de uma crise 

institucional ocorreu uma fragmentação sindical, ressurgindo a vida sindical somente vários 

anos depois.  

Com a edição do Decreto-Lei nº 7.955, de 13 de setembro de 194596, foram 

instituídos os Conselhos de Medicina no Brasil.97 Referido Decreto criou o Conselho Federal 

e os Conselhos Regionais de Medicina.  

Foi o próprio Conselho de Medicina quem realizou a propositura da reforma do 

Decreto-Lei que o criou, tendo apresentado ao Governo um anteprojeto enviado ao 

Congresso Nacional pelo então Governo Café Filho, no ano de 1955. Deste projeto resultou 

                                                 
94 LANDMANN, Jayme. op. cit., p. 30, grifo nosso. 
95 No capítulo 8 desta dissertação serão abordados os aspectos antidemocráticos do sistema punitivo médico 
no âmbito ético, que, a nosso ver, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, mas que 
continuam sendo aplicados.  
96 Esse Decreto foi revogado pela Lei nº 3.268/1957.  
97 Preconizava o art. 1º do Decreto-Lei nº 7.955/1945: “Art. 1º Ficam instituídos, no território nacional, 
Conselhos de Medicina destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética profissional no exercício 
da medicina.”.  
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a Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, cuja promulgação foi realizada pelo Presidente 

Kubitschek.98 

Os arts. 2º e 3º da Lei nº 3.268/1957 dispõem sobre o Conselho Federal e dos 

Conselhos Regionais de Medicina, nos termos seguintes:  

 
Art . 2º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos 
supervisores da ética profissional em tôda a República e ao mesmo tempo, 
julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por 
todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo 
prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente.  
Art . 3º Haverá na Capital da República um Conselho Federal, com jurisdição em 
todo o Território Nacional, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais; 
e, em cada capital de Estado e Território e no Distrito Federal, um Conselho 
Regional, denominado segundo sua jurisdição, que alcançará, respectivamente, a 
do Estado, a do Território e a do Distrito Federal.  
 
 

O Conselho Federal de Medicina é sediado em Brasília, enquanto que em cada 

Estado e no Distrito Federal há um Conselho Regional de Medicina.  

É importante a observação de Jayme Landmann sobre os Conselhos de Medicina:  

 
Em relação aos médicos, os Conselhos constituem órgãos de repressão para 
obrigá-los a serem éticos em relação aos pacientes e aos colegas. Mas a ética 
não pode ser imposta. É fundamentalmente uma concepção moral e, portanto, 
pessoal. Isso pode ser ilustrado pela orientação divergente que os médicos podem 
ter em relação ao uso de anticoncepcionais. Teríamos assim de instituir vários 
códigos e conselhos, na dependência de nossas crenças: conselhos de ética 
católicos e judeus, de médicos religiosos e de médicos liberais e de médicos 
comunistas etc. Ética, moral dependem muito mais do médico do que de órgãos 
de controle.99 
 
 

Assim, na visão de Landmann, os Conselhos de Medicina configuram órgãos de 

repressão com o escopo de obrigar os médicos a serem éticos.  

Não obstante, segundo nosso entendimento, os Conselhos de Medicina são órgãos 

de grande importância para a fiscalização da atividade médica, cuja relevância para toda a 

sociedade é indiscutível.  

Existem premissas e princípios éticos basilares que precisam ser seguidos por todos 

os profissionais da Medicina, sendo fundamental a existência de controle quanto à 

observância desses preceitos. A função precípua dos Conselhos de Medicina não é impor a 

                                                 
98 LANDMANN, Jayme. op. cit., p. 30-31. 
99 Idem, p. 38-39, grifo nosso.   
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ética, visto que os próprios médicos precisam ter consciência de que os princípios éticos 

fundamentais das Ciências Médicas devem ser fielmente cumpridos. As principais 

finalidades desses órgãos são controlar e disciplinar a atividade médica, o que é louvável.  

A nosso ver, o que precisa ser repensado é o modo de atuação dos Conselhos de 

Medicina, à luz do Estado Democrático de Direito, com o consequente abandono de todas 

as características ditatoriais e inquisitoriais que ainda permeiam a atuação desses órgãos.  

 

4.3 A natureza jurídica dos Conselhos de Medicina 

 

O estudo da natureza jurídica dos Conselhos de Medicina possibilita-nos 

compreender o alcance de suas decisões proferidas nos processos ético-disciplinares.  

O tema está consubstanciado nos artigos 1º e 21 da Lei nº 3.268/1957:  

 
Art . 1º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos 
pelo Decreto-lei nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu 
conjunto uma autarquia, sendo cada um dêles dotado de personalidade jurídica de 
direito público, com autonomia administrativa e financeira.  
[...] 
Art . 21. O poder de disciplinar e aplicar penalidades aos médicos compete 
exclusivamente ao Conselho Regional, em que estavam inscritos ao tempo do fato 
punível, ou em que ocorreu, nos têrmos do art. 18, § 1º.  
Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não derroga a 
jurisdição comum quando o fato constitua crime punido em lei. 
 
 

Da leitura do art. 1º da Lei n. 3.268/1957 constata-se que o conjunto composto pelo 

Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais de Medicina forma uma autarquia única. Por 

outro lado, os Conselhos são órgãos da autarquia. A autarquia federal única é o conjunto.  

Conforme Hely Lopes Meirelles: “Autarquias são entes administrativos 

autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica de Direito Público interno, 

patrimônio próprio e atribuições estatais específicas”.100 

                                                 
100 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31. ed. atual. por Eurico de Andrade 
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 340, 
grifo do autor. 
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Odete Medauar explica que literalmente, o vocábulo autarquia tem o significado de 

“poder próprio”.101 

Nota-se, portanto, que os Conselhos de Medicina têm natureza jurídica de 

autarquia, cada um deles possui personalidade jurídica de direito público, sendo dotados de 

autonomia administrativa e financeira, bem como de poder disciplinar.  

Ensina Odete Medauar que:  

 
Sob o ângulo da Administração, a ciência de atos, fatos, condutas, omissões, 
irregularidades suscetíveis de configurar infração disciplinar desencadeia o 
exercício do poder disciplinar [...] O poder disciplinar é atribuído à autoridade 
administrativa com o objetivo de apurar e punir faltas funcionais, condutas 
contrárias à realização normal das atividades do órgão, irregularidades de diversos 
tipos.102 
 
 

Os Conselhos de Medicina constituem uma autarquia que regula o exercício da 

profissão pelos médicos. Portanto, ao aplicarem sanções ético-profissionais, mediante um 

processo administrativo, os Conselhos de Medicina são um órgão do Estado com poder 

disciplinar, exercendo a função punitiva.  

De fato, os Conselhos de Medicina exercem o regular poder de polícia 

administrativa.103 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão de cúpula, exercendo tanto a 

regulamentação quanto a fiscalização do exercício da Medicina no país. O CFM, no status 

de órgão máximo da entidade de fiscalização profissional da classe médica, profere decisões 

normativas ou recursais finais, sem possibilidade de serem questionadas ou impugnadas na 

seara administrativa. As decisões proferidas pelos Conselhos Regionais de Medicina 

(CRMs) são passíveis de recurso para o CFM.  

                                                 
101 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 74.  
102 Idem, p. 314-315, grifo da autora. 
103 O art. 78 do Código Tributário Nacional – Lei 5.172/1966 traz o conceito de poder de polícia, nos termos 
seguintes: “Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.                
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei 
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.” 
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Caso a decisão proferida pelo Conselho de Medicina seja eivada de ilegalidade, é 

cabível impugnação perante o Judiciário, objetivando a obtenção de provimento jurisdicional 

para anular o ato.  

Segundo José Renato Nalini, um CRM é um órgão do Estado realizando uma função 

que tipicamente é judicial.104 

Isso porque os Conselhos de Medicina exercem uma função judicante 

administrativa.  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.717-6/DF, em 07.11.2012, 

julgou inconstitucional diversos dispositivos do art. 58105 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, 

que traziam normas sobre os conselhos de fiscalização profissional. Reconheceu-se, nesse 

julgado, a natureza de entidade pública de aludidos conselhos, que possuem até mesmo o 

poder de política, de tributar, bem como de punir.  

A decisão da Corte Suprema proferida na ADI 1.717-6/DF foi assim ementada:  

                                                 
104 NALINI, José Renato. Responsabilidade Ético-Disciplinar do Médico: Suspensão e Cassação do Exercício 
Profissional. (Palestra). In: Anais do XII Encontro dos CRMs das Regiões Sul e Sudeste. Livros do Cremesp. 
2001. Disponível em: 
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes_capitulos&cod_capitulo=3>. Acesso 
em: 22 maio 2016. 
105 Eis o teor do art. 58 da Lei nº 9.649/1998: “Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas 
serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. (Vide 
ADIN nº 1.717-6) 
§ 1º A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas 
serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva profissão, garantindo-se 
que na composição deste estejam representados todos seus conselhos regionais.   (Vide ADIN nº 1.717-6) 
§ 2º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade jurídica de direito 
privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.      
(Vide ADIN nº 1.717-6) 
§ 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação 
trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da 
Administração Pública direta ou indireta.  
§ 4º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e executar as 
contribuições anuais devidas por pessoas físicas e jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que 
constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos 
decorrentes. (Vide ADIN nº 1.717-6) 
§ 5º O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, 
anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais. (Vide ADIN nº 1.717-
6) 
§ 6º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço público, gozam de 
imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. (Vide ADIN nº 1.717-6) 
§ 7º Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho de 1998, a 
adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo. (Vide ADIN nº 1.717-6) 
§ 8º Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização de 
profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme disposto no caput. 
(Vide ADIN nº 1.717-6) 
§ 9º O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que trata a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994. 



56 
 

 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS 
PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM 
DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES 
REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 
da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o 
pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, 
declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º 
do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, 
XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição 
Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade 
privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de 
tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais 
regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão 
unânime. 
(ADI 1717, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 
07/11/2002, DJ 28-03-2003 PP-00061 EMENT VOL-02104-01 PP-00149) (grifo 
nosso).  
 
 

Ricardo Teixeira do Valle Pereira, ao examinar o teor da decisão do Pretório 

Excelso na ADI em comento, conclui que:  

 
[...] os conselhos de fiscalização do exercício profissional eram, são e 
necessariamente continuarão a ser, enquanto vigente a atual ordem constitucional, 
autarquias corporativas, uma vez que exercem por outorga atividade típica e 
indelegável do Estado na área de política administrativa. Norma 
infraconstitucional não pode alterar esta situação, de modo que o art. 58 da Lei 
9.649/1998, dessa forma, não teve o condão de validamente interferir com a 
natureza jurídica dos conselhos, pois materialmente inconstitucional.106  
 
 

Nessa esteira, constatamos que os Conselhos de Medicina constituem uma 

modalidade de “autarquia corporativa”.  

Outro aspecto relevante diz respeito à atribuição para exercer o poder disciplinar no 

âmbito da entidade reguladora profissional da classe médica. Com efeito, o poder de 

disciplinar e de aplicar penalidades éticas aos médicos é competência exclusiva do Conselho 

Regional no qual estavam inscritos ao tempo do fato punível, ou no qual ocorreu.  

Insta frisar que em razão da independência de instâncias entre as searas ética e 

criminal, a jurisdição comum não é derrogada pela jurisdição disciplinar quando o fato 

constitua crime tipificado no ordenamento jurídico.  

                                                 
106 PEREIRA, Ricardo Teixeira do Valle. Natureza jurídica dos conselhos de fiscalização do exercício 
profissional. In: MAURIQUE, Jorge Antonio. et al. Conselhos de Fiscalização Profissional: doutrina e 
jurisprudência Coord. Vladimir Passos de Freitas. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 56, grifo nosso.  



57 

Há que se ressaltar, ainda, que como autarquias corporativas, integrando a 

Administração Pública, os Conselhos de Medicina devem observância aos princípios 

constitucionais e legais que norteiam o Direito Administrativo, em especial aqueles 

insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.  

 

4.4 A ingerência do Estado no exercício profissional da Medicina 

 

Há, no Brasil, uma ampla ingerência estatal no que tange ao exercício das Ciências 

Médicas.107 

Essa necessidade de intervenção do Estado na atuação médica guarda relação direta 

com a grande relevância da Medicina para a sociedade, sendo preciso cotejar-se a tutela de 

interesses coletivos, no âmbito da saúde pública - de modo a evitar-se a infringência dos 

direitos humanos -, com a proteção que deve ser conferida à classe médica, de modo que a 

profissão possa ser exercida com autonomia.  

Observa-se que a intervenção do Estado resta consubstanciada em normas que 

disciplinam as Ciências Médicas e seu exercício profissional, tais como o Código de Ética 

Médica e demais Resoluções dos Conselhos de Medicina, as leis penais, as normas 

sanitárias, etc.  

Edmundo Oliveira faz considerações sobre os motivos que justificam o controle 

estatal da atuação médica:  

 
A intervenção do Estado se manifesta normativamente pelo disciplinamento da 
medicina e de seu exercício nas leis ordinárias, como os códigos civis, os penais e 
os de processo, pelas leis sanitárias e pelas de segurança. Diversos são os motivos 
que fundamentam a intromissão do Estado na regulamentação do exercício 
profissional: 
a) a natureza personalística dos interesses privados que o cliente confia ao médico; 
b) a tutela da saúde pública; 
c) a interferência da função médica com os ofícios administrativos e profissionais; 

                                                 
107 Nesse cenário, ressalta-se que a normatização atinente à responsabilidade médica na esfera ético-disciplinar 
seguiu a tendência à positivação no país. (NALINI, José Renato. Responsabilidade Ético-Disciplinar do 
Médico: Suspensão e Cassação do Exercício Profissional. (Palestra). In: Anais do XII Encontro dos CRMs das 
Regiões Sul e Sudeste. Livros do Cremesp. 2001. Disponível em: 
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes_capitulos&cod_capitulo=3>. Acesso 
em: 22 maio 2016). 
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d) a necessidade de harmonizar a atuação do individualismo profissional com o 
modelo coletivo de sistemas especializados (redes) em atendimento médico à 
população. 
e) a conveniência de proteger a classe médica, em razão da natureza dos encargos 
que lhe são confiados e dos vínculos impostos ao exercício profissional. Com isso, 
o médico fica habilitado a agir tanto no interesse geral (saúde pública) quanto no 
interesse particular do cliente. 
Desse modo, a administração do Poder Público, no âmbito de seus compromissos 
com a defesa social, deve estar sempre atenta a adotar providências e mecanismos 
de controle, sobretudo quando o exercício da medicina pode estar envolvido em 
inimagináveis violações aos direitos humanos.108 
 
 

Percebe-se que os interesses do Estado em intervir na atividade médica são 

legítimos, protegendo, de um lado, a coletividade, e de outro, a categoria médica, ao menos 

na teoria.  

Infelizmente, da forma como está esquematizado o sistema punitivo do médico no 

Brasil, o que se tem não é a proteção à classe médica, mas sim uma forte pressão sobre os 

profissionais, que trabalham sob o risco constante de serem responsabilizados em várias 

esferas.  

Constata-se, portanto, que a intromissão do Estado na atuação médica não pode ser 

irrestrita. A nosso ver, os principais limites à ingerência estatal no exercício da profissão 

médica são os princípios da legalidade e da proporcionalidade.  

 

4.5 O exercício da Medicina no Brasil 

  

No Brasil, para ser médico, é necessário realizar o curso de graduação em uma 

instituição reconhecida, ter seu diploma devidamente registrado perante o Ministério da 

Educação e ser inscrito no Conselho Regional de Medicina onde estiver exercendo a sua 

profissão.109 Cumpridos estes requisitos, o profissional estará habilitado para exercer a 

Medicina.  

                                                 
108 OLIVEIRA, Edmundo. op. cit., p. 5-6, grifos do autor.  
109 Cf. art. 17 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, e art. 1º do Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 
1958.  
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Segundo Renato de Mello Jorge Silva: “É de se notar, assim, que o exercício da 

Medicina possui um verdadeiro caráter público. Mais do que uma profissão liberal, ela deve 

ser entendida mesmo pelo seu significado social.”110 

O exercício da Medicina no Brasil é regulamentado pelas seguintes normas 

federais: a) Lei nº 12.842/2013; b) Lei nº 3.268/1957; c) Decreto nº 20.931/1932 (que possui 

status de lei).111 Há ainda outras leis que versam sobre temas específicos atinentes ao 

exercício profissional e atos normativos dos Conselhos de Medicina.  

O art. 2º da Lei nº 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina, disciplina 

que: “Art. 2º O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades 

humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua 

capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza”. 

O médico deve desenvolver suas ações profissionais no campo da saúde, para as 

seguintes finalidades: a) “a promoção, a proteção e a recuperação da saúde”; b) “a prevenção, 

o diagnóstico e o tratamento das doenças”; e c) “a reabilitação dos enfermos e portadores de 

deficiências”.112  

O médico é o profissional com graduação em curso superior de Medicina, que seja 

devidamente reconhecido.113 

Insta salientar que a pessoa com certificado de Medicina cursada no exterior precisa 

ter o seu diploma revalidado no Brasil, por instituição de ensino pública, para só então 

pleitear o registro como médico junto ao Conselho.  

O Programa Mais Médicos foi instituído no país por meio da Medida Provisória nº 

621/2013, convertida na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.114 

                                                 
110 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Atestado Médico Falso. São Paulo: Centro Brasileiro de Classificação 
de Doenças, Faculdade de Saúde Pública/USP, 1996. (Série Divulgação nº 9), p. 15.  
111 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Principais julgados do STF e STJ comentados: julgados de 2016. 
Salvador: JusPodivm, 2017, p. 883.  
112 Cf. art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.842/2013.  
113 O art. 6º da Lei nº 12.842/2013, com a redação dada pela Lei nº 13.270/2016, reza que: “Art. 6º  A 
denominação ‘médico’ é privativa do graduado em curso superior de Medicina reconhecido e deverá constar 
obrigatoriamente dos diplomas emitidos por instituições de educação superior credenciadas na forma do art. 
46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), vedada a 
denominação ‘bacharel em Medicina’.”        
114 Expressam os artigos 1º e 2º da Lei nº 12.871/2013, in verbis:  
“Art. 1º É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica 
para o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os seguintes objetivos: 
I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades 
regionais na área da saúde; 
II - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País; 
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Esse Programa trouxe muitos aspectos juridicamente discutíveis, como a dispensa 

de revalidação do diploma de médico estrangeiro, nos 3 (três) primeiros anos de participação, 

nos termos do art. 16 da Lei nº 12.871/2013, prazo este prorrogado por 3 (três) anos pelo art. 

1º da Lei nº 13.333, de 12 de setembro de 2016, e a possibilidade de pagamento de 

remunerações menores para médicos intercambistas cubanos.  

Nesse contexto, o Programa Mais Médicos teve a sua constitucionalidade 

questionada perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 5035, proposta pela 

Associação Médica Brasileira. Por maioria (por 6 votos a 2), a Corte Suprema decidiu pela 

validade do Programa, julgando improcedente a ação.  

A Residência Médica é disciplinada pela Lei nº 6.932, de 07 de julho de 1981. 

Referida Lei considera a Residência Médica um curso de Pós-Graduação, nos termos do art. 

1º.115  

                                                 
III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica 
durante o processo de formação; 
IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu 
conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira; 
V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das 
instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos; 
VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos 
formados em instituições estrangeiras; 
VII - aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e no 
funcionamento do SUS; e 
VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. 
Art. 2º Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, serão adotadas, entre outras, as seguintes 
ações: 
I - reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, priorizando regiões de 
saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições 
de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos; 
II - estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no País; e 
III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em 
saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional.   
115 Eis a dicção do art. 1º da Lei nº 6.932/1981:  
“Art. 1º - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a 
forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a 
responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de 
elevada qualificação ética e profissional. 
§ 1º - As instituições de saúde de que trata este artigo somente poderão oferecer programas de Residência 
Médica depois de credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica. 
§ 2º - É vedado o uso da expressão residência médica para designar qualquer programa de treinamento médico 
que não tenha sido aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica. 
§ 3º A Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades médicas no Brasil.” 
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Interessa anotar que, consoante o entendimento do Conselho Federal de Medicina, 

em caso de Residência Médica, existe uma responsabilidade compartilhada entre o preceptor 

e o médico residente.116 

Logo que se forma, uma vez realizado o registro perante o Conselho Regional de 

Medicina, o médico pode atuar em qualquer área, sem necessidade de realização de 

especialização.  

A única vedação quanto à especialização é no tocante à publicidade. Somente pode 

ser divulgada especialização que o médico tenha efetivamente cursado.  

O Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, o qual: “Regula e fiscaliza o 

exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de 

farmacêutico, parteira e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas”, havia sido revogado pelo 

Decreto nº 99.678, de 1990 e foi revigorado pelo Decreto de 12 de julho de 1991.  

Há ainda o Decreto-Lei nº 4.113, de 14 de fevereiro de 1942, que: “Regula a 

propaganda de médicos, cirurgiões, dentistas, parteiras, massagistas, enfermeiros, de casas 

de saúde e de estabelecimentos congêneres, e a de preparados farmacêuticos”. 

 

4.6 O Direito Administrativo Sancionador na aplicação de sanções ético-disciplinares 

pelos Conselhos de Medicina 

 

O Direito Administrativo Sancionador é um ramo jurídico em que o Estado aplica 

sanções em decorrência de prática de atos ilícitos, que infrinjam normas administrativas.  

Helena Regina Lobo da Costa assevera que a função sancionadora administrativa é 

“consubstanciada na apuração e sancionamento de atos ilícitos praticados na esfera de 

competência dos órgãos administrativos”.117 

                                                 
116 Conforme decidido no Processo-Consulta CFM n. 3.426/2001, disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2002/13_2002.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017.  
117 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis 
in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como exigência parcial no concurso 
de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013, p. 140. 
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Conforme ensinam Fernando Capez, Laerte I. Marzagão Júnior e Maurício 

Correali: “O Direito Administrativo Sancionador é o ramo do Direito que guarda relação 

com a atividade de punir do Estado, manifestando-se por meio da sanção administrativa”.118 

Mediante a aplicação de sanções, exerce-se uma espécie de “jurisdição 

sancionadora”.119 

Uma crítica feita, com propriedade, pela doutrina, diz respeito ao fato de que a 

própria vítima do ato ilícito, qual seja, a Administração Pública, é quem exerce a atividade 

julgadora.120  

No entanto, a Administração Pública possui o poder-dever de exercer a autotutela.  

Nessa esteira, também é importante considerar a função do Direito Administrativo 

Sancionador.  

Ana Carolina Carlos de Oliveira leciona que:  

 
A função primordial do Direito Administrativo sancionador, vale ressaltar, é a 
proteção dos interesses administrativos, a regulação de perigos e das atividades 
cotidianas, de maneira geral, e o controle da criminalidade de bagatela. Reúne as 
normas de gestão de áreas sob a responsabilidade da Administração pública, de 
forma que a sanção administrativa tem também a finalidade de reforçar as 
exigências e ações ordinárias da administração.121 
 
 

Assim, o principal propósito do Direito Administrativo Sancionador é tutelar os 

interesses da Administração Pública.  

A doutrina sobre o Direito Administrativo Sancionador no Brasil é demasiadamente 

escassa, não havendo amplo subsídio teórico sobre o tema em testilha, precipuamente no que 

                                                 
118 CAPEZ, Fernando; MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte I.; CORREALI, Maurício. Atividades Comerciais 
Desviantes e o Direito Administrativo Sancionador. In: BLAZECK, Luiz Mauricio Souza; MARZAGÃO 
JÚNIOR, Laerte I. (Coord.). Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 79. 
119 Cf. Napoleão Nunes Maia Filho e Mário Henrique Goulart Maia apud Helena Regina Lobo da Costa 
(COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis in 
idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como exigência parcial no concurso 
de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013, p. 141). 
120 Nesse sentido, Helena Regina Lobo da Costa, citando Régis Fernandes de Oliveira, explica que: “continua 
causando perplexidade a ideia de que a administração exerce essa função ‘direcionada ao objetivo imediato ou 
direto de solucionar litígios em que está envolvida a própria Administração’, figurando, portanto, como 
‘vítima’ do ato ilícito e, ao mesmo tempo, desempenhar a função de julgadora”. (COSTA, Helena Regina Lobo 
da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis in idem como medida de política 
sancionadora integrada. Tese apresentada como exigência parcial no concurso de Livre-Docência. 
Universidade de São Paulo: 2013, p. 142, grifo no original). 
121 OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Sanções Administrativas e Prevenção da Lavagem de Dinheiro. In: 
BLAZECK, Luiz Mauricio Souza; MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte I. (Coords.). Direito Administrativo 
Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 38. 
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toca à classificação da matéria disciplinar como uma das vertentes do Direito Administrativo 

Sancionador.  

Fábio Medina Osório entende que as sanções disciplinares são uma das formas de 

manifestação do Direito Administrativo Sancionador, guardadas as respectivas 

peculiaridades da relação de hierarquia e subordinação vertical entre o Estado e o agente 

público. O autor explica que:  

 
Vale destacar que as sanções disciplinares possuem as fundamentais 
características das sanções administrativas, visto que estão inseridas no âmbito 
formal e material do Direito Administrativo, eis sua nota peculiar. Constituem, 
portanto, as sanções disciplinares manifestação do Direito Administrativo 
Sancionador ou repressivo, expressão de incidência do Direito Administrativo 
em determinadas relações, atos ou fatos jurídicos, traduzindo relevantes 
consequências normativamente regradas por esse ramo do direito, em face de seu 
campo de alcance. As medidas disciplinares encontram guarida em relações 
de especial sujeição, estatutárias ou não, onde o infrator se reporta e se relaciona 
com o Estado numa dimensão peculiar e mais concentrada em sua intensidade. Daí 
a disciplina constituir um marco de hierarquia e subordinação vertical, no marco 
de um conjunto de valores ligados ao bom funcionamento interno das instituições 
e apreciação subjetiva de elementos conectados ao desempenho das atividades 
pelas figuras subordinadas.122 
 
 

Vicente Greco Filho entende que as relações disciplinares estão no âmbito de 

aplicação do Direito Administrativo Sancionador.123 

Edmilson de Almeida Barros Júnior utiliza a nomenclatura: “direito administrativo 

sancionador/disciplinar”, asseverando que este se trata somente de mais uma das formas de 

manifestações do direito de punir, é dizer, do jus puniendi estatal.124 

Nas lições de Fábio Medina Osório:  

 
Há corporações de Direito Público que também aplicam sanções administrativas 
aos integrantes de seu corpo, como ocorre, por exemplo, com a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e tantas outras semelhantes, de importância singular, 
como as Corporações que disciplinam as mais variadas atividades, desde a 
medicina, a engenharia, as profissões regulamentadas, nos múltiplos domínios, 
até as atividades reguladas, em setores específicos. Trata-se de entidades 
reguladas por Direito Público, uma espécie de Direito Institucional, 
seguramente um Direito Administrativo Sancionador, dada a natureza das 

                                                 
122 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 105.  
123 Aula ministrada pelo Professor Vicente Greco Filho, em 02 de setembro de 2015, na Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito da USP, na disciplina: “Temas Fundamentais de Direito Penal”.  
124 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. A Inconstitucionalidade das Sanções Ético-Disciplinares 
Aplicadas pelos Conselhos de Medicina. In: Encontro Nacional do CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. Anais... 
Florianópolis: CONPEDI, 2010. p. 5701-5714. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3013.pdf>.  p. 5711. 
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funções desempenhadas por esses profissionais. Tais entidades resultam, por 
disciplina legal, dotadas de poderes sancionatórios nada desprezíveis de um 
ponto de vista eficacial, no universo dos controles internos, inclusive 
disciplinares. Pode-se, nesse terreno, falar em sanções administrativas, embora 
não sejam elas aplicadas diretamente pelo Estado, porque a característica central 
é o regime de Direito Administrativo incidente à espécie, e não a presença formal 
de uma Administração Pública, seja ela qual for. Esmiuçar e pesquisar o conjunto 
de decisões administrativas produtoras de normas, nesse terreno, constitui desafio 
setorial de gigantescas proporções. Geralmente, contenta-se o operador com a 
pesquisa em torno ao papel de controle do Judiciário, na repressão aos abusos 
do poder punitivo, o que já constituiria avanço significativo, se fosse realizada 
tal empreitada com qualidade.125 
 
 

Dessa forma, conforme o entendimento de Fábio Medina Osório, os Conselhos 

Profissionais que disciplinam as atividades de várias categorias, como por exemplo, no caso 

da Medicina, encontram-se no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.  

Nesse contexto, realizando-se uma análise tangencial sobre o tema, infere-se que 

as relações entre os Conselhos de Medicina e os médicos neles inscritos configuram 

relações especiais de sujeição de caráter disciplinar, e dessa forma, há a incidência do 

Direito Administrativo Sancionador diante da aplicação de uma punição ao médico, dentre 

as penas ético-disciplinares previstas no art. 22 da Lei nº 3.268/1957.   

Compartilhamos do entendimento do autor sobre a necessidade de haver um 

controle pelo Poder Judiciário de repressão dos abusos no exercício do poder punitivo pelos 

Conselhos Profissionais, precipuamente no que tange aos Conselhos de Medicina, diante 

da possibilidade que possuem estes órgãos de aplicar sanções aos médicos. 

  

                                                 
125 OSÓRIO, Fábio Medina. op. cit., p. 47, grifo nosso.  
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5 OS CÓDIGOS DE ÉTICA MÉDICA 

 

O código de ética é uma norma deontológica que traz em seu bojo os critérios éticos 

de exercício profissional.  

Consoante o magistério de Roberto Augusto de Carvalho Campos e Rosmari 

Aparecida Elias de Camargo: “A Medicina é uma das profissões mais regulamentadas que 

existem e o Código de Ética Médica constitui-se em um importante instrumento 

disciplinador/educativo dessa atividade.126 

Conforme ensinam Eduardo Dantas e Marcos Vinícius Coltri:  

 
Um Código de Ética é, antes de mais nada, um manual de condutas. É o 
instrumento utilizado para definir, de maneira razoavelmente objetiva, o que se 
pode, o que não se pode, e o que deve ser observado por um profissional no 
exercício de seu ofício.127 
 
 

Neste ponto, antes de adentrarmos no estudo dos códigos de ética, cabe fazer 

algumas distinções sobre os conceitos de ética128, moral e deontologia. 

A ética é uma ciência, cujo objeto de estudo é a moral. É dizer, a ética, como campo 

do conhecimento, realiza um estudo sistematizado da moral e de seus vários 

desdobramentos.129 

Nas lições de José Renato Nalini:  

 
Ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. É uma 
ciência, pois tem objeto próprio, leis próprias e método próprio. O objeto da Ética 

                                                 
126 CAMPOS, Roberto Augusto de Carvalho; CAMARGO, Rosmari Aparecida Elias. A Autonomia do Médico 
e do Paciente no Atual Código de Ética Médica. In: PASCHOAL, Janaina Conceição; SILVEIRA, Renato de 
Mello Jorge (Org.). Livro Homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2014, p. 
637.  
127 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos; COLTRI, Marcos Vinícius. Comentários ao Código de Ética 
Médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 154.  
128 Sobre a origem do significado da palavra ética, Jorge Antonio Maurique ensina que: “Ética é um termo 
genericamente aceito para definir um comportamento como bom e adequado, de acordo com as circunstâncias 
de tempo em que se realizou. O nascedouro do significado da palavra Ética vem da Grécia antiga, inicialmente 
significando a virtude (aretê), atributo inerente à nobreza e manifestado por meio de conduta e heroísmo. Passa, 
posteriormente, a assumir um conteúdo mais nitidamente moral, sendo resultado do esforço e trabalho 
enobrecedor do homem.” (MAURIQUE, Jorge Antonio. Conselhos: Controle Profissional, Processo 
Administrativo e Judicial. In: MAURIQUE, Jorge Antonio. et al. Conselhos de Fiscalização Profissional: 
doutrina e jurisprudência. Coord. Vladimir Passos de Freitas. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 278).  
129 SILVA, Ivan de Oliveira. Biodireito, bioética e patrimônio genético brasileiro. São Paulo: Editora Pillares, 
2008, p. 63.  
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é a moral. A moral é um dos aspectos do comportamento humano. A expressão 
MORAL deriva da palavra romana mores, com o sentido de costumes, conjunto 
de normas adquiridas pelo hábito reiterado de sua prática. 130 
 
 

A moral, por seu turno, é um conjunto de valores e comportamentos considerados 

como adequados para um determinado grupo social.131 

Por outro lado, a deontologia, popularmente conhecida como “ética profissional”, 

consiste no conjunto de regras e princípios que norteiam a atuação de cada profissional. 

Trata-se do estudo da moral profissional, abrangendo, portanto, a questão da prática 

profissional.132 

Hodiernamente, as principais profissões têm sua atuação regulamentada, no âmbito 

moral, pelos respectivos Códigos de Ética.  

Conforme pontua João Monteiro de Castro: “O Código de Ética Médica norteia o 

exercício da medicina. Assim, internamente à classe, é exigível de todos os profissionais.”133 

De acordo com Beauchamp e Childress:  

 
A ética biomédica experimentou, desde a época de Hipócrates, uma notável 
continuidade, até que suas duradouras tradições começassem a ser suplantadas, ou 
ao menos suplementadas, por volta do meio do século XX. Os desenvolvimentos 
científicos, tecnológicos e sociais ocorridos durante esse período produziram 
mudanças rápidas nas ciências biológicas e nos cuidados com a saúde. Esses 
desenvolvimentos desafiaram muitas das concepções prevalecentes acerca das 
obrigações morais dos profissionais da saúde e da sociedade quanto à satisfação 
das necessidades dos doentes e dos feridos.134 
 
 

O contínuo avanço científico da Medicina promove o surgimento de inúmeros 

desafios no âmbito da ética profissional. Questões envolvendo transplantes de órgãos, 

engenharia genética, reprodução assistida, terminalidade da vida, relação médico-paciente, 

etc., que envolvem matizes morais e desenvolvimento cientifico, tornam-se o pano de fundo 

das novas concepções deontológicas a serem enfrentadas.  

Segundo Jayme Landmann:  

                                                 
130 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 26, grifos do autor. 
131 SILVA, Ivan de Oliveira. op. cit., p. 62.  
132 MAURIQUE, Jorge Antonio. Conselhos: Controle Profissional, Processo Administrativo e Judicial. In: 
MAURIQUE, Jorge Antonio. et al. Conselhos de Fiscalização Profissional: doutrina e jurisprudência. Coord. 
Vladimir Passos de Freitas. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 280. 
133 CASTRO, João Monteiro de. op. cit., p. 79. 
134 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. op. cit., p. 17. 



67 

 
O Código de Ética Médica, como todos os códigos médicos do mundo, constitui 
meio de repressão para obrigar os médicos a serem éticos em relação aos 
colegas. Mas a ética não pode ser imposta. É fundamentalmente uma concepção 
moral e, portanto, pessoal. Depende muito mais do médico do que dos órgãos de 
controle. 
Ao cidadão comum, a existência de conselhos de medicina não traz qualquer 
benefício. A justiça comum é mais isenta e tem poderes de punição mais 
abrangentes.135 
 
 

A nosso ver, em sua essência, não se trata o Código de Ética Médica de forma de 

repressão para compelir os médicos a serem éticos, mas de um elemento norteador para a 

atuação médica, possibilitando o enfrentamento de dilemas de forma segura no exercício da 

Medicina. No entanto, esta finalidade está sendo desvirtuada, devido à grande possibilidade 

de responsabilização ética do médico.  

Em que pese tragam normas de natureza moral, de cunho ético, os códigos de ética 

ganham cada vez mais relevância jurídica tendo em vista as limitações que impõem ao 

exercício profissional, acarretando a punição por infração ético-disciplinar que pode chegar 

a ser muito mais prejudicial do que as sanções penais.  

Por essa razão, diante do escopo da presente dissertação, é essencial o estudo dos 

Códigos de Ética Médica, examinando suas origens históricas.  

 

5.1 O surgimento histórico dos Códigos de Ética Médica 

 

A origem histórica da disciplina ética da atuação profissional do médico remonta 

aos primórdios da humanidade.  

Edmundo Oliveira assevera que: “O exercício da atividade médica foi disciplinado 

em normas éticas e em leis de ordem pública desde a Antiguidade.”136 

É importante ter em mente que o mais remoto ordenamento médico foi a 

intervenção legal, visto que, para se estruturar uma sociedade urbana, era essencial 

estabelecer a disciplina por meio de leis. Na medida em que a Medicina atua diretamente 

                                                 
135 LANDMANN, Jayme. op. cit., p. 36, grifo nosso.   
136 OLIVEIRA, Edmundo. op. cit., p. 4.  
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com valores humanos fundamentais, quais sejam, a vida e a morte, a perpetração de abusos 

em seu exercício profissional desperta a necessidade de intervenção social desde as primeiras 

legislações.137 

Na visão de Jayme Landmann, o Código de Hamurábi foi o primeiro código de ética 

médica que surgiu na história:  

 
O primeiro código de ética médica descrito na História é o de Hamurábi, no qual 
estão contidas várias disposições que consideram o médico estritamente um 
profissional e mostram a frequência com que esses profissionais executavam 
intervenções cirúrgicas. Essas disposições têm grande valor histórico, porque 
estabeleceram pela primeira vez o conceito da responsabilidade penal e civil do 
médico. Hamurábi era rei da Babilônia, e o código por ele decretado difere de 
todos os outros porque não leva a marca registrada do médico. Os médicos não 
participaram de sua elaboração e, portanto, depreende-se logo que foi o primeiro 
e único a defender plenamente o doente. 138 
 
 

Todavia, importa frisar que o Código de Hamurábi trazia a questão da 

responsabilidade médica sob o enfoque predominantemente penal, e não ético. 

Conforme ensinam Roberto Augusto de Carvalho e Rosmari Aparecida Elias 

Camargo:  

 
O primeiro postulado ético-moral em ciência médica surgiu com o pensamento 
hipocrático, que, apesar de não estar assentado em fundamentos jurídicos, tornou-
se historicamente dogmático no exercício da Medicina. Hipócrates, com 
sentimento moralizador, inicia a abordagem ética da Medicina, que pode ser 
ilustrada com a assertiva: “Conservarei puras minha vida e minha arte”.139 
 
 

Hipócrates140, médico grego que muitos reconhecem como “Pai da Medicina”141, 

teve um papel primordial no desenvolvimento da ética médica.  

                                                 
137 MONTE, Fernando Q. op. cit., p. 418. 
138 LANDMANN, Jayme. op. cit., p. 24. 
139 CAMPOS, Roberto Augusto de Carvalho; CAMARGO, Rosmari Aparecida Elias. A bioética e seus reflexos 
no direito. In: Boletim da Sociedade Paulista de Mastologia. São Paulo, Ano XII, v. 62, abr. 2005, p. 4. 
Disponível em: <http://www.spmastologia.com.br/Boletins/boletim_abril.pdf>. Acesso em: 20 maio 2016. 
140 Hipócrates viveu na ilha grega de Cós, durante o século V a.C., no período de 460 a 377 a.C. (NEVES, 
Maria Patrão. Thomas Percival: tradição e inovação. In:  Revista Bioética, 2003, Vol. 11, nº 1. Disponível em: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/145/150>. Acesso em: 08 dez. 2017, 
p. 11) 
141 MEIRA, Affonso Renato. Código de Ética Médica: Comparações e Reflexões. São Paulo: Scortecci, 2010, 
p. 23. 
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O juramento de Hipócrates142 consistiu na primeira resposta médica dada ao 

controle social que já havia sobre a profissão. Tratava-se, precipuamente, de uma carta de 

princípios éticos. A sua maior importância reside no fato de ter estabelecido um estatuto da 

profissão médica, com preceitos sobre a formação e a conduta dos médicos.143 

Segundo Aristoteles Guilliod de Miranda: “Na medicina ocidental, o juramento de 

Hipócrates tem sido o grande influenciador das normas de conduta médica”.144 

Portanto, é possível afirmar que o primeiro Código de Ética Médica foi o juramento 

de Hipócrates.  

O “Código de Hipócrates”, parte integrante do corpus hippocraticus, tornou-se 

norma universal para a atuação médica.145 

Conforme Maria Patrão Neves:  

 
O célebre “Juramento de Hipócrates”, comumente reputado como o primeiro 
código de ética médica ocidental, deve ter sido escrito entre os séculos IV e I a.C. 
e constitui uma produção de diferentes membros daquela escola. Devido a 
circunstâncias de várias ordens, nomeadamente a da compatibilidade com o 
cristianismo, o “Código de Hipócrates” tornou-se normativa universal para a 
prática médica no Ocidente, sobretudo a partir do século XI de nossa era.  

                                                 
142 Juramento de Hipócrates: “Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, e tomo por 
testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se 
segue: 
Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte; fazer vida comum e, se necessário for, 
com ele partilhar meus bens; ter seus filhos por meus próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem 
necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, das 
lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os 
regulamentos da profissão, porém, só a estes. 
Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar 
dano ou mal a alguém. 
A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo 
não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva.  
Conservarei imaculada minha vida e minha arte. 
Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa operação aos práticos que disso 
cuidam. 
Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a 
sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. 
Àquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, 
que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto.  
Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, 
honrado para sempre entre os homens; se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça.” (CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO [CREMESP]). Juramento de Hipócrates. 
Disponível em: <https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3>. Acesso em: 21 set. 2015).  (grifo 
nosso) 
143 MONTE, Fernando Q. op. cit., p. 418. 
144 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. A História dos Códigos de Ética Médica. Brasília: Conselho Federal 
de Medicina, Maio/Junho/2009, p. 22-23 (Pensar e Dizer). Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/ 
novocodigo/pdf/materia_jornal6.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2016, p. 22.  
145 NEVES, Maria Patrão. op. cit., p. 11 
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O “Código de Hipócrates”, parte do corpus hippocraticus que condensa os escritos 
de natureza ética, inclui um juramento de iniciação ou de sigilo e um outro de 
conduta ou de imperativos morais.146 
 
 

A leitura do juramento de Hipócrates possibilita-nos constatar que a Medicina era 

concebida como uma arte, e que os médicos aplicavam seus conhecimentos técnicos para o 

bem do paciente, conforme seu “poder e entendimento”. Já aqui neste juramento observamos 

o princípio da autonomia do médico. Encontramos também o embrião de alguns princípios 

bioéticos, constando expressamente a preocupação do médico não causar dano ou mal a 

alguém, o que hoje corresponde ao princípio bioético da não maleficência.  

A evolução social e das práticas médicas ensejou a evolução da ética médica. 

Todavia, apenas no século XIX é que começou a delinear-se uma relevante mudança de 

rumos da ética médica ocidental, inflexão esta decisiva para a transição da tradicional 

essência hipocrática para o perfil moderno, de cunho inovador. Nesse contexto de evolução 

da ética médica, um dos principais protagonistas foi o médico britânico Thomas Percival.147 

Com efeito, Thomas Percival148 foi autor do primeiro Código de Ética Médica 

moderno. Trata-se da obra: “Medical ethics: a code of institutes and precepts adopted to the 

professional conduct of physicians and surgeons”, cuja publicação ocorreu em 1803.149 

Sobre o teor do Código de Percival, Aristoteles Guilliod de Miranda explica que:  

 
A origem do código de Percival deve-se a uma discussão entre físicos (clínicos), 
cirurgiões e boticários (farmacêuticos) a respeito de suas obrigações no 
atendimento dos doentes internados, vítimas da epidemia de febre tifóide que 
grassara por aquela época em Manchester. Afastado, por questões de saúde, do 
exercício da profissão, sua personalidade, seu interesse por assuntos sociológicos 
e seu contato íntimo com o hospital de Manchester levaram-no a organizar um 
manual de condutas profissionais relacionadas a hospitais comuns e de caridade, 
a partir do que chegou ao código que leva seu nome. Assentado na autoridade 
moral e independência do médico a serviço dos outros, o código afirma a 
responsabilidade profissional no cuidado com os doentes, enfatizando a honra 
individual.150 
 
 

                                                 
146 Idem, p. 11-12.  
147 NEVES, Maria Patrão. op. cit., p. 12.  
148 Thomas Percival (1740-1804) começou a estudar Medicina em Edimburgo, no entanto, formou-se em 
Leyden, Holanda, no ano de 1765. Retornou à Inglaterra, passando a viver em Manchester, onde permaneceu 
por toda a vida. (MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 22).  
149 NEVES, Maria Patrão. op. cit. p. 13.  
150 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 22.  
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A obra de Thomas Percival teve grande impacto na ética médica britânica, que 

passou por um processo de reformulação, e, sobretudo, na americana.151 

Jayme Landmann descreve a influência de Percival na ética médica norte-

americana:  

 
A transmissão de regras e regulamentos registrados como éticos mas na realidade 
organizacionais teve seu grande marco no trabalho de Sir Percival (Thomas 
Percival), que compôs uma coleção de regras para o corpo médico de seu serviço 
em Manchester com base nos estatutos éticos do Royal College of Physicians de 
Londres. 
O opúsculo de Percival era decididamente dedicado e orientado em prol da 
profissão e chamava-se "manual de etiqueta médica, guia de ação baseado no guia 
de etiqueta de Emily Post" (que o escreveu para comportamento da alta sociedade) 
e cuja finalidade era traçar a conduta profissional correta que impedisse a 
competição e reforçasse o prestígio da profissão. Essa coleção de regras cedo 
cruzou o Atlântico, chegou aos Estados Unidos um ano após a sua elaboração, foi 
copiado pelas sociedades estaduais americanas de medicina, e quando a 
Associação Médica Americana criou o seu código de ética médica, grande parte 
do código de Sir Percival foi transcrito ipsis litteris. 152 
 
 

Assim, o Código de Thomas Percival serviu de base para a criação do Código de 

Ética Médica da Associação Médica Americana, em 1847.153 

Por sua vez, o Código da Associação Médica Americana influenciou a questão da 

ética médica no Brasil, conforme veremos adiante.  

 

5.2 Os Códigos de Ética Médica do Brasil 

 

No Brasil, foi na segunda metade do século XIX que houve o início da evolução da 

regulamentação do exercício da Medicina por meio dos códigos de ética médica.   

Em nosso país, o primeiro decreto a respeito do exercício legal da profissão médica 

foi editado em 1851, tendo sido elaborado pela Academia Imperial de Medicina, 

(posteriormente Nacional de Medicina), no entanto, sem apresentar as características 

próprias de um código de ética.154 

                                                 
151 NEVES, Maria Patrão. op. cit., p. 12.  
152 LANDMANN, Jayme. op. cit., p. 27.  
153 NEVES, Maria Patrão. op. cit., p. 12.  
154 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 22. 
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No ano de 1867, a Gazeta Médica da Bahia publicou uma tradução portuguesa do 

Código de Ética Médica que fora adotado pela Associação Médica Americana. Nesta versão 

traduzida, o povo americano foi elogiado pela iniciativa de instituir a norma ética. No 

entanto, esqueceu-se de citar a real origem do Código.155 A observância às normas deste 

Código era facultativa, o médico agia conforme sua ética pessoal, visto que não havia 

qualquer entidade fiscalizadora ou reguladora.156 

Após esta iniciativa por parte dos médicos baianos, apenas em 1927, quando foi 

criado o Sindicato Médico Brasileiro, deixou-se de observar apenas os interesses classistas, 

passando também a haver uma preocupação com os aspectos éticos, consoante previsão nos 

estatutos. Em 1929, foi publicado no Boletim do Sindicato Médico Brasileiro o Código de 

Moral Médica, que consistia em uma tradução do código que levava o mesmo nome, o qual 

fora aprovado pelo VI Congresso Médico Latino-Americano, ocorrido em Havana, no ano 

de 1926.157 Este código também era de observância facultativa pelos médicos, ante a 

ausência de um órgão que fiscalizasse ou regulasse a atuação médica no país.158 

Vale destacar que o Código de Moral Médica de 1929 trazia em seu texto 

interessante dispositivo sobre a tolerância que deve haver com o erro médico (Capítulo 12, 

art. 2º).159  

De fato, o Código de Moral Médica foi publicado com o propósito de divulgar o 

teor do texto, incentivar a realização de debates e ainda, receber sugestões que 

possibilitassem que um Código compatível com a realidade do Brasil fosse produzido. 

Debateu-se o resultado deste processo no I Congresso Médico Sindicalista, ocorrido em 

julho/1991, no Rio de Janeiro, culminando-se com a aprovação do Código de Deontologia 

Médica. Este Código, apesar de possuir praticamente o mesmo texto do Código de Cuba, 

apresentava uma distinção importante, visto que se instituiu um “Conselho de Disciplina 

Profissional” e também um Index, no qual constariam os profissionais que fossem 

                                                 
155 Idem, p. 22-23. 
156 MEIRA, Affonso Renato. op. cit., 2010, p. 19.  
157 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 23. 
158 MEIRA, Affonso Renato. op. cit., p. 19. 
159 Código de Moral Médica de 1929:  
“Capítulo 12: Preceitos que se recomendam ao publico seguir em beneficio dos enfermos e da harmonia 
que deve reinar entre o grêmio médico  
[...] 
2º- O público deve favorecer e estimular por todos os meios e estudo das ciências medicas e nunca perseguir 
nem permitir que se persiga judicialmente os que, exercendo sua profissão com legítimos títulos e perfeita 
honorabilidade, cometam algum erro involuntário de graves conseqüências, ou seja, objeto de imputações 
malévolas, por acidente sobrevivendo em ato reparatório ou no curso dum tratamento qualquer, racionalmente 
concebido e corretamente aplicado.” (grifo no original) 
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considerados “indignos da profissão”. Este Código foi promulgado em 14.10.1931. Em que 

pese tenha sido subscrito pelo Dr. Belizário Pena, Ministro da Educação e Saúde, aludido 

Código não possuía status jurídico. Ainda assim, influenciou na edição do Decreto nº 

20.931/1932, norma esta que regulamenta o exercício de profissões na seara da saúde, 

inclusive a Medicina, e que se encontra em vigor até os dias atuais.160 

Interessa pontuar que tanto o Código de Moral Médica de 1929 quanto o Código de 

Deontologia Médica de 1931 traziam um capítulo intitulado: “Do Conselho de Disciplina 

Profissional”, dispondo sobre as penas aplicadas aos médicos por infração às normas 

éticas.161 Nos Códigos seguintes já não se observa esta característica.  

O primeiro Código de Ética Médica reconhecido oficialmente pelo governo do 

Brasil surgiu apenas no ano de 1944. Tratava-se do Código de Ética Médica aprovado no IV 

Congresso Médico Sindicalista ocorrido em 1944, mas que somente foi oficializado com o 

advento do Decreto-lei nº 7.955/1945, que criou os Conselhos Medicina e colocou em vigor 

aludido Código.162 163 

Affonso Renato Meira explica que deontologia é “o estudo dos deveres”, e nessa 

esteira, tanto o Código de 1931 quanto o de 1945 versavam quase que exclusivamente sobre 

os deveres dos médicos.164 

Em virtude do Estado Novo houve um esvaziamento no movimento sindical, o que 

propiciou o advento de outra forma de organização, qual seja, a associação profissional, 

consubstanciada na Associação Médica Brasileira, criada em 1951, e que no ano de 1953 

elaborou um novel Código de Ética Médica, com base no juramento de Hipócrates, na 

declaração de Genebra (que foi adotada pela Organização Mundial de Saúde), bem como no 

Código Internacional de Ética Médica.165 

                                                 
160 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 23. 
161 Frise-se que nos Códigos de 1929 e 1931 não havia a previsão da pena de cassação de exercício profissional 
do médico.  
162 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 23. 
163 Preconizava o art. 13 do Decreto-Lei nº 7.955, de 13.09.1945, in verbis:  
“Art. 13. Enquanto não fôr instalado o Primeiro Conselho Federal Permanente vigorará como Código de 
Deontologia Médica aquele aprovado pelo Quarto Congresso Sindicalista Médico Brasileiro. cujo texto 
acompanhara o presente Decreto-lei.  
Parágrafo único. Ao Primeiro Conselho Federal Permanente incumbe propôr as alterações que julgar devidas 
e que serão aprovadas por ato do Poder Executivo.” 
164 MEIRA, Affonso Renato. op. cit., p. 19-20. 
165 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 23. 
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Os atuais Conselhos de Medicina apenas foram estabelecidos por meio da Lei nº 

3.268, de 30.09.1957, que determinava em seu art. 30 que o Código de Ética da Associação 

Médica Brasileira permaneceria em vigor até a elaboração e aprovação de outro código.166 

Na esfera dos Conselhos de Medicina foi elaborado um novo Código, resultando na 

produção, por uma Comissão, de um anteprojeto no ano de 1960. Este Código, apesar de 

manter praticamente o conteúdo do Código de Ética de 1953, também teve inspiração nos 

códigos da Suécia, Estados Unidos e Inglaterra. O teor final do Código foi aprovado num 

Congresso dos Conselhos Regionais de Medicina, em julho/1963, mas apenas entrou em 

vigor mediante a aprovação do Conselho Federal e respectiva publicação no Diário Oficial, 

realizada em janeiro/1965, já apresentando algumas alterações.167 

O Código de 1965 era denominado de Código de Ética Médica, o qual teve vigência 

até 1984, quando adveio um novo Código, intitulado de Código Brasileiro de Deontologia 

Médica.  

De acordo com Affonso Renato Meira, o Código de 1984 foi alvo de muitas críticas, 

até mesmo por sua denominação.168 

Neste ponto, cumpre ressaltar que da leitura do Código Brasileiro de Deontologia 

Médica de 1984 infere-se que este significou uma mudança de paradigmas na forma como 

são estabelecidos, no Brasil, os deveres éticos dos médicos no exercício profissional, é dizer, 

as normas deontológicas. Isso porque nos Códigos anteriores (1929, 1931, 1945, 1953 e 

1965) os deveres dos médicos eram descritos de forma objetiva e clara nos artigos, de forma 

direta. Havia artigos dispondo sobre condutas proibidas aos médicos. Portanto, estipulavam-

se deveres e proibições.  

No Código de 1984, para se compreender os deveres éticos dos médicos, é 

necessário fazer uma interpretação a contrario sensu, pois a norma deontológica traz as 

infrações, especificando as condutas que são vedadas ao médico. Ao invés de trazer os 

deveres, o Código Brasileiro de Deontologia Médica era, na realidade, um “código de 

proibições”, assemelhando-se à redação dos preceitos primários dos tipos penais, o que 

reflete o regime ditatorial/antidemocrático em que fora editado. Em aludido Código havia 

                                                 
166 Expressa o art. 30 da Lei nº 3.268/1957, in verbis: “Art . 30. Enquanto não fôr elaborado e aprovado pelo 
Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais o Código de Deontologia Médica, vigorará o 
Código de Ética da Associação Médica Brasileira.” 
167 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 23. 
168 MEIRA, Affonso Renato. op. cit., p. 20. 
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alguns deveres elencados nos princípios fundamentais. A mesma técnica foi aplicada na 

redação dos Códigos seguintes, estando prevista inclusive no atual Código de Ética Médica 

em vigor.  

A nosso ver, a técnica dos Códigos de Ética anteriores ao de 1984 era mais 

adequada, facilitando a compreensão pelos profissionais da Medicina e por toda a sociedade. 

Além disso, não traziam um teor de cunho punitivo, semelhantes à redação dos tipos penais.  

No ano de 1987, integrando-se o processo de redemocratização pelo qual passava 

o Brasil, realizou-se, no Rio de Janeiro (no período de 24 a 28 de novembro), a 1ª 

Conferência Nacional de Ética Médica, ocasião em que se produziu o texto de um novo 

Código, publicado no Diário Oficial em janeiro/1988. Considerou-se o teor deste Código 

muito avançado diante da época de sua elaboração, na medida em que contemplava questões 

amplas atinentes à Medicina, à saúde e à sociedade.169 

O Código de Ética Médica de 1988 permaneceu em vigor por mais de 22 anos, 

quando passou por um processo de revisão, culminando com a edição do novo Código.  

Em 2009, pela Resolução CFM nº 1.931, foi estabelecido o atual Código de Ética 

Médica, que entrou em vigor em 13 de abril de 2010. Este novo Código passou a abordar 

grandes dilemas atinentes à atividade médica, tais como situações de fim da vida, ensino 

médico, as novas tecnologias no âmbito da Medicina e a autonomia do médico.  

Portanto, em síntese, na história médica do Brasil já tivemos os seguintes Códigos 

de Ética: 

1) Código de Moral Médica (1929); 

2) Código de Deontologia Médica (1931); 

3) Código de Deontologia Médica (1945); 

4) Código de Ética da Associação Médica Brasileira (1953); 

5) Código de Ética Médica de 1965; 

6) Código Brasileiro de Deontologia Médica (1984); 

7) Código de Ética Médica (1988); 

8) Código de Ética Médica (2009/2010).  

                                                 
169 MIRANDA, Aristoteles Guilliod de. op. cit., p. 23. 
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No entanto, apenas a partir do Código de Deontologia Médica de 1945 é que os 

Códigos de Ética passaram a ser reconhecidos oficialmente pela categoria médica, visto que 

este foi o primeiro código vigente após a criação dos Conselhos de Medicina.  

A conclusão que temos ao examinar o teor de todos os Códigos de Ética Médica do 

Brasil, de 1929 até o atual, é de que houve um retrocesso na forma como eram editadas as 

normas deontológicas. Os códigos de 1929 e 1931 traziam as sanções médicas em seu texto, 

não prevendo penas de cassação do exercício profissional. Todos os códigos anteriores ao 

de 1984 traziam um rol de deveres e vedações. A partir do Código de 1984 houve uma 

mudança na sistemática de redação dos códigos, que passaram a ser, na verdade, um imenso 

rol de proibições aos médicos. 

 

5.3 O Código Internacional de Ética Médica 

 

O Código Internacional de Ética Médica170 é um documento da Associação Médica 

Mundial, adotado em 1949, trazendo em seu bojo os deveres e as obrigações dos médicos 

no mundo. Foi editado como resposta às experiências nazistas nos campos de concentração. 

                                                 
170 “CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA MÉDICA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL 
Adotado pela 3ª Assembleia-Geral da Associação Médica Mundial, em Londres, Inglaterra, em Outubro de 
1949. - Revisto pela 223 Assembleia Médica Mundial, em Sydney, Austrália, em Agosto de 1968. - Revisto 
pela 353 Assembleia Médica Mundial, em Veneza, Itália, em Outubro de 1983.  
Deveres ou obrigações gerais dos médicos 
O médico deverá sempre manter os mais elevados níveis de conduta profissional. 
O médico tem obrigação de não permitir a interferência de interesses econômicos sobre o livre exercício da 
sua atividade profissional ou sobre a avaliação isenta dos seus doentes. 
O médico deverá, em todas as circunstâncias e tipos de praxis, dedicar-se à prestação de cuidados médicos 
competentes, com total independência técnica e moral, e com compaixão e respeito pela dignidade humana. 
O médico deverá tratar os seus doentes e colegas com honestidade e empenhar-se em denunciar os colegas que 
não tenham caráter ou competência, ou que se envolvam em atividades fraudulentas ou enganosas. 
Não são consideradas éticas as seguintes práticas: 
a) A publicidade realizada pelo médico, em proveito próprio, a menos que autorizada pelas leis do país e pelo 
Código Deontológico da Ordem dos Médicos Nacional. 
b) A dicotomia, ou qualquer outra coparticipaçâo, pelo mero encaminhamento do doente para outro colega, ou 
por prescrições, ou por indicações de uma instituição ao doente, 
O médico deverá respeitar os direitos dos doentes, dos colegas, e de outros profissionais de saúde, devendo 
guardar segredo das confidências dos doentes. 
O médico deverá apenas atuar no interesse dos seus doentes, ao prestar cuidados de saúde que possam provocar 
o enfraquecimento do seu estado físico ou psíquico. 
O médico deverá ter extrema cautela na divulgação de descobertas científicas, no desenvolvimento de novas 
técnicas ou terapêuticas, através de meios de comunicação não profissionais. 
O médico deverá certificar apenas os fatos que tenha verificado pessoalmente. 
Deveres ou obrigações dos médicos para com os doentes 
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O Código de Ética Internacional traz orientações éticas acerca dos deveres dos 

médicos, da relação médico-paciente, trazendo ainda orientações para o relacionamento com 

os colegas.  

Por se tratar de um Código dotado de objetividade e clareza, suas normas servem 

de referência e paradigma para a edição dos códigos de ética médica dos países no globo.  

Aliás, observamos que as bases principiológicas do Código Internacional de Ética 

Médica encontram-se inseridas no Código de Ética Médica brasileiro.  

 

5.4 É preciso um Código de Ética Médica? 

 

Até aqui, já abordamos a origem histórica dos postulados éticos concernentes à 

atuação profissional do médico, e verificamos como se deu a evolução a partir do 

pensamento hipocrático até os dias atuais.  

Pois bem. Neste ponto, é curial refletirmos sobre a necessidade de um Código de 

Ética Médica.   

Octávio Luiz Motta Ferraz realiza importante exame crítico do atual Código de 

Ética Médica. O autor faz uma análise sobre a necessidade de um Código de Ética a partir 

do Direito Comparado:  

 
Não é tão óbvio assim, portanto, como poderia parecer à primeira vista, que um 
país deva necessariamente adotar um código para além desses outros instrumentos 
normativos. Na Inglaterra, por exemplo, não há propriamente um código que reúna 
todas ou as principais normas éticas da profissão médica. Há apenas diretrizes 

                                                 
O médico deverá sempre ter em mente a obrigação de preservar a vida humana. 
O médico tem, para com os seus doentes, a dívida de total lealdade e da utilização de todos os recursos da sua 
ciência. 
Sempre que um diagnóstico ou terapêutica exceda as capacidades do médico, este deverá encaminhar o seu 
doente para um médico com a necessária habilitação. 
O médico deverá preservar absoluta confidencialidade sobre todos os fatos relativos ao seu doente, mesmo 
após a morte deste. 
O médico deverá prestar cuidados de urgência, como dever humanitário, a não ser que já se encontrem 
disponíveis outros colegas com a necessária habilitação. 
Deveres ou obrigações dos médicos para com os seus colegas 
O médico deverá comportar-se perante os colegas apenas como se comportaria perante si próprio. 
O médico não deverá instigar o afastamento dos doentes em relação a outros médicos. 
O médico deverá acatar os princípios da Declaração de Genebra, aprovada pela Associação Médica Mundial.” 
(VIEIRA, Jair Lot. op. cit., p. 186-187, grifos no original). 
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autônomas (“guidance”) sobre determinados assuntos, como por exemplo 
eutanásia, confidencialidade, aborto, etc., que são reunidas de tempos em tempos 
em booklets (“pequenos manuais”). Essa opção explica-se em grande parte pela 
tradicional rejeição da cultura inglesa por uma ética de grandes princípios gerais, 
o que se traduz também no mundo jurídico pela inexistência de uma constituição 
codificada e de códigos de leis ordinárias. Já na França, há código, mas é aprovado 
por lei e integrado ao Código de Saúde Pública, e passa então a fazer parte do 
ordenamento jurídico do país, como outra lei ordinária.171 
 
 

O sistema jurídico inglês corresponde ao common law, consubstanciado, 

basicamente, no direito consuetudinário e algumas normas esparsas. Por conseguinte, a 

normatização ética da Medicina apresenta a mesma sistemática, com certa similitude, apenas 

com algumas normas escritas esparsas.  

No Brasil, existe uma cultura jurídica de codificação e de intensa produção 

legislativa, que permeia, inclusive, o regramento ético de categorias profissionais. No 

entanto, para regularizar as profissões, não se editam leis ordinárias, mas Resoluções dos 

respectivos conselhos de fiscalização. Para haver a percepção social de que as regras devem 

ser cumpridas, os preceitos éticos necessitam ser positivados.  

Ao lado de Octávio Luiz Motta Ferraz, entendemos que o modelo inglês não se 

compatibiliza com a cultura brasileira.  

Sustenta ainda referido autor que:  

 
A opção inglesa talvez não seja aceitável em nossa cultura brasileira, muito afeita 
à codificação, mas serve para nos lembrarmos de que a necessidade de um código 
não é inquestionável (os médicos ingleses, ao que se saiba, não cometem mais 
faltas éticas que em outros países que adotaram códigos) e, mais que tudo, para 
refletirmos sobre o que deve estar contido em um código e como deve ser 
estruturado quando optamos por adotar um. Colocado de outro modo, já que 
queremos um código para regular a conduta ética dos profissionais da medicina 
além de outros instrumentos regulatórios como leis, resoluções etc., é importante 
refletir com cuidado sobre o seu conteúdo e organização.172 
 
 

Concordamos com o posicionamento de Octávio Luiz Motta Ferraz, pois no Brasil, 

diante das características culturais, não seria adequado utilizar o modelo inglês, mas também 

deve-se refletir cuidadosamente sobre a melhor forma de instituir códigos de ética 

profissionais.  

                                                 
171 FERRAZ, Octávio Luiz Motta. Muito barulho por nada? Uma análise crítica do novo código de ética 
médica. In: Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 12, n. 1 p. 189-204 Mar./Jun. 2011. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/viewFile/13242/15058>. Acesso em: 24 maio 2016, p. 191. 
172 Ibidem. 
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No modelo francês, o Código de Ética Médica é erigido ao status de lei ordinária. 

A nosso ver, esse seria o modelo de codificação das normas éticas mais adequado a ser 

aplicado em nosso país, com as devidas adaptações.  

Destarte, constata-se que a necessidade de um código de ética médica depende da 

cultura de cada país. No Brasil, diante da cultura de positivação e codificação das normas, e 

considerando-se a grande relevância dos médicos para a sociedade, faz-se necessária a 

regulamentação do exercício profissional por meio do Código de Ética Médica.  

Fernando Q. Monte destaca aspectos relevantes sobre os códigos de ética médica:  

 
Os códigos de ética médica destinam-se a orientar os médicos em sua atividade 
concreta, principalmente nos casos e situações em que tomar uma decisão possa 
parecer muito difícil ou penoso. Eles trazem normas gerais e regras particulares de 
conduta que permitem prevenir o cometimento de uma falta que poderá redundar 
em repressão legal ou ética. O código pode tornar-se o único instrumento 
educativo ou repressivo naqueles casos em que a falta cometida não chegue a 
agravar uma lei estabelecida, mas possa vir a comprometer a reputação da 
medicina como um todo. Ou, ainda, quando uma falta não configure um crime e 
seja muito específica, mas possa ocasionar perturbação ou constrangimento na 
relação do médico com pacientes, colegas ou auxiliares.173 
 
 

Vê-se que os códigos de ética médica têm o condão de nortear as decisões médicas, 

de prevenir a prática de condutas ilícitas no exercício profissional, sendo dotado de viés 

preventivo e repressivo. Essas características evidenciam a necessidade de existir a 

normatização ética da Medicina por meio de código de ética.  

 

5.5 O conteúdo essencial de um Código de Ética Médica 

 

Uma vez constatado que se faz necessário um Código de Ética Médica em nosso 

país, em razão dos aspectos culturais, cabe examinar qual deve ser o conteúdo, a abrangência 

da norma deontológica.  

Verifica-se que os princípios basilares que regem o exercício profissional da 

Medicina não sofrem mudanças com o decurso do tempo, sendo, portanto, a fonte de onde 

emanam as normas éticas, que devem reger a conduta médica.  

                                                 
173 MONTE, Fernando Q. op. cit., p. 418.  
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Roberto Augusto de Carvalho Campos e Rosmari Aparecida Elias de Camargo 

fazem relevante ponderação sobre a questão principiológica na ética médica:  

 
A essência dos princípios não se altera com o tempo, porque o ser humano sabe 
como fazer o bem e evitar o sofrimento, prova disso é que o Juramento de 
Hipócrates já continha proibições e deveres que representam vários princípios 
bioéticos. Porém, as situações concretas são dinâmicas e a realidade da nossa 
sociedade, com as interferências políticas, econômicas e os conflitos decorrentes 
das relações humanas, exige um posicionamento ético-normativo atual e corajoso 
para combater as tentativas de impedir o exercício de uma Medicina plena onde a 
saúde do ser humano e da coletividade seja o objetivo primordial.174 
 
 

A evolução social e biotecnológica tem reflexos diretos no avanço da Medicina. Por 

consequência, surgem novas questões que precisam ser enfrentadas pelas normas éticas, as 

quais devem acompanhar esta evolução científica sem obstar o exercício da profissão pelos 

médicos.  

Octávio Luiz Motta Ferraz pondera que o núcleo de um Código de Ética deve ser 

composto pelas normas principiológicas, a exemplo do Código de Ética Médica 

Internacional, devendo ficar as regras com menor estabilidade para os documentos 

adicionais:  

 
Parece-me que a solução está em limitar o código, ou ao menos seu núcleo duro, 
ao estabelecimento dos princípios e regras gerais, mais duradouros, e deixar as 
regras específicas, menos estáveis, para documentos adicionais, como resoluções 
ou pareceres, que podem ser revisadas, uma a uma, com maior frequência e 
rapidez, sem a necessidade de revisão do código em si. Um bom exemplo é o 
Código de Ética Médica Internacional, da Associação Médica Mundial, com seus 
19 concisos   artigos e o Código de Ética Médica americano, com 10 princípios 
apenas, que são detalhados e atualizados com a frequência necessária pelas 
chamadas “opiniões”, emitidas pelo Conselho para Assuntos Éticos e Judiciais 
(Council for Ethical and Judicial Affairs)). Talvez haja espaço, mesmo dentro 
desse modelo de código que estou sugerindo, para uma quantidade maior de 
enunciados. O código canadense, por exemplo, que tem 54 enunciados, mantém-
se no entanto dentro desse modelo.175 
 
 

A nosso ver, concordando com Octávio Luiz Motta Ferraz, o Código de Ética 

Médica deve ser composto essencialmente por princípios éticos, deixando as demais normas 

para serem regulamentadas por Resoluções e outras normas dos Conselhos de Medicina.  

                                                 
174 CAMPOS, Roberto Augusto de Carvalho; CAMARGO, Rosmari Aparecida Elias. A Autonomia do Médico 
e do Paciente no Atual Código de Ética Médica. In: PASCHOAL, Janaina Conceição; SILVEIRA, Renato de 
Mello Jorge (Org.). Livro Homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2014, p. 
655. 
175 FERRAZ, Octávio Luiz Motta. op. cit., p. 192. 
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Na Colômbia, as Normas em Matéria de Ética Médica são estabelecidas por meio 

da Ley 23, de 1981. Trata-se de um Código de Ética com status de lei, que traz os princípios 

éticos, o juramento médico, os preceitos éticos elementares para o exercício da profissão, 

elencando os deveres dos médicos (e não as proibições, como no Brasil), institui o Tribunal 

Nacional de Ética Médica e os Tribunais Seccionais, e ainda, elenca as penas disciplinares 

aplicáveis aos médicos. O modelo colombiano consiste de uma legislação objetiva, concisa, 

mas que ao mesmo tempo apresenta o conteúdo necessário para disciplinar a ética médica.176 

Um modelo que entendemos adequado sobre a disciplina do exercício profissional 

em nosso país é o realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. De um lado, há o Estatuto 

da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei nº 8.906, de 04.07.1994, 

que prevê, em seu bojo, as normas que regem o exercício profissional, os direitos e deveres 

dos advogados, bem como as infrações disciplinares e as respectivas sanções. De outro lado, 

tem-se o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovado pela 

Resolução nº 02/2015177, com normas principiológicas e diretrizes da atuação na advocacia, 

além do regramento dos órgãos disciplinares.   

Ante a relevância dos médicos para a sociedade, tal qual a dos advogados, a nosso 

ver, esse modelo da OAB poderia ser reproduzido no âmbito dos Conselhos de Medicina em 

nosso país, por exemplo, com um “Estatuto dos Médicos e dos Conselhos de Medicina” com 

status de lei ordinária, consolidando as normas esparsas que regem a matéria, inclusive 

prevendo as infrações disciplinares e as respectivas penas cominadas, deixando para o 

Código de Ética Médica, editado por meio de Resolução do Conselho Federal de Medicina, 

somente as bases principiológicas da ciência hipocrática.  

Isso porque seria conferida observância ao princípio da legalidade. O atual Código 

de Ética Médica apresenta normas deontológicas que se forem violadas, ensejam a aplicação 

de penas éticas.  

Destarte, a nosso ver, o modelo ideal para conferir segurança jurídica aos médicos 

seria prever as infrações éticas dos médicos em lei, com as respectivas penas.  

 

  

                                                 
176 COLÔMBIA. Ley 23, de 1981 (18 de febrero). Disponível em: < 
http://www.tribunalnacionaldeeticamedica.org/site/biblioteca_documental>. Acesso em 10 dez. 2017.  
177 Publicada no D.O.U. de 04.11.2015, Seção 1, p. 77.  
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5.6 Exame crítico do atual Código de Ética Médica 

 

O atual Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009, é composto da 

seguinte maneira: 25 (vinte e cinco) princípios fundamentais do exercício da Medicina, 10 

(dez) normas diceológicas, 118 (cento e dezoito) normas deontológicas e 4 (quatro) 

disposições gerais. O novo CEM entrou em vigor em 13.04.2010.  

Os princípios são os mandamentos fundamentais para a ética médica. As normas 

diceológicas dizem respeito aos direitos dos médicos. As normas deontológicas 

consubstanciam os deveres dos médicos, dispondo sobre as condutas antiéticas que são 

vedadas, as quais, uma vez praticadas, ensejam a responsabilização profissional dos médicos 

infratores, mediante a aplicação das penas disciplinares que são previstas em lei. As 

disposições gerais elencam diretrizes a serem adotadas pelos Conselhos de Medicina em 

situações específicas, e sobre a possibilidade de revisão do Código de Ética Médica.  

Verifica-se que o Código de Ética Médica estabelece as normas que devem ser 

observadas pelos médicos no exercício da profissão, ainda que no exercício de atividades de 

ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde, assim como ao exercer quaisquer 

outras atividades nas quais sejam utilizados o conhecimento proveniente do estudo da 

Medicina.  

O Código de Ética Médica vigente apresenta inconsistências apontadas por Octávio 

Luiz Motta Ferraz, dentre as quais se destacam a ausência de critérios para inclusão e 

exclusão de matérias; a ausência de sistematicidade e de clareza; problemas na divisão de 

capítulos e matérias e a repetição de enunciados.178 Pontua o autor que:  

 
O código é extremamente longo, repetitivo, assistemático e em vários pontos 
contraditório e obscuro. Esses defeitos decorrem em parte da opção por um 
modelo de código na minha opinião equivocado (o chamado modelo “moral-
administrativo”, que mescla preceitos gerais com regras bastante específicas). 
Numa próxima revisão, deve-se considerar a opção por um modelo diverso, e 
buscar reduzir, simplificar e sistematizar melhor os enunciados do código.179 
 
 

Considerando-se desde o preâmbulo até as disposições gerais, o atual CEM possui 

163 artigos, enquanto que o Código anterior, de 1988, possuía 145. Houve, portanto, uma 

                                                 
178 FERRAZ, Octávio Luiz Motta. op. cit., p. 193-197. 
179 Idem, p. 203.  
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inflação normativa, que prejudica a sua função de constituir um documento acessível aos 

médicos e à população.180  

O Código de Ética da Associação Médica Canadense181, de 2004, com 54 artigos, 

é um exemplo de código conciso, baseado em princípios fundamentais, instituído como um 

guia para os médicos, incluindo residentes e estudantes de Medicina. Outro aspecto que nos 

chama a atenção no exame deste código canadense é que este não traz normas deontológicas 

proibitivas como o código brasileiro,182 mas recomendações sobre como deve ser a conduta 

do médico.  

O Código de Ética Médica, em seu Capítulo III, que versa sobre a deontologia 

médica, ao invés de trazer elencados os deveres, elenca as proibições. Os deveres dos 

médicos são compreendidos a partir de uma interpretação a contrario sensu das normas.  

No exercício da profissão, os médicos se deparam com muitos dilemas éticos. No 

Código de Ética Médica optou-se por incluir algumas dessas questões, tais como transplante 

de órgãos, esterilização, reprodução assistida, manipulação ou terapia genética, mas deixou-

se de abordar outras inúmeras questões, tais como os impasses na neurocirurgia (v.g., o 

médico neurocirurgião deve informar o paciente sobre o risco de morte em uma cirurgia?) e 

na prescrição de tratamentos anticoncepcionais (v.g. o médico ginecologista deve prescrever 

anticoncepcionais para pacientes menores de idade?). Se todos os dilemas éticos fossem 

abordados, o Código de Ética ficaria ainda maior. A melhor solução, neste ponto, seria não 

abordar estes dilemas éticos, mas somente os princípios, deixando para os Conselhos de 

Medicina a regulamentação das questões éticas mais tormentosas, por meio de Resoluções e 

Pareceres.183 

Observa-se que o Código de Ética canadense não traz em seu teor a previsão dos 

direitos dos médicos, mas somente matérias atinentes aos deveres profissionais.  

O Código de Ética Médica brasileiro, por seu turno, dedica um capítulo aos direitos 

dos médicos, trazendo questões corporativistas da profissão e matérias administrativas.184 

                                                 
180 FERRAZ, Octávio Luiz Motta. op. cit., p. 193.  
181 CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION. CMA Code of Ethics. 2004. Disponível em: < 
https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/en/advocacy/policy-
research/CMA_Policy_Code_of_ethics_of_the_Canadian_Medical_Association_Update_2004_PD04-06-
e.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2017.  
182 As normas deontológicas do CEM de 2009 são precedidas da expressão: “É vedado ao médico:”.  
183 FERRAZ, Octávio Luiz Motta. op. cit., p. 193-194. 
184 Dispõe o Capítulo II do CEM, in verbis:  
“Capítulo II 
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Concordamos com a opinião de Octávio Luiz Motta Ferraz no sentido de que dentre 

os direitos dos médicos elencados no CEM, o previsto no Capítulo II, inciso IX, que versa 

sobre a denominada “objeção conscienciosa” (é dizer, a recusa na realização de atos médicos 

que, apesar de permitidos por lei, contrariem os ditames de sua consciência) guarda relação 

com questões éticas, fazendo sentido constar no texto do código.185 

A nosso ver, os demais direitos dos médicos, tais como aqueles que versam sobre a 

remuneração e o desagravo público, poderiam ser previstos em normas específicas dos 

Conselhos de Medicina. 

Há ainda que se mencionar o problema na sistematização do Código, ante a 

repetição desnecessária de assuntos ao longo de capítulos e títulos diferentes.  

Como exemplos de matérias repetidas, podemos citar186: 

a) o direito de informação do paciente: previsto nos artigos 13, 22, 34, 44, 101;  

b) o dever de não exercer a Medicina como comércio: consta no inciso IX do 

Capítulo I – Princípios  Fundamentais, e no art. 58;  

                                                 
Direitos dos médicos 
É direito do médico: 
I - Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação 
sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza. 
II - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 
respeitada a legislação vigente. 
III - Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar 
indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo 
dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho 
Regional de Medicina de sua jurisdição.  
IV - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não 
sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. 
Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina. 
V - Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para 
a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e 
justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão 
ao Conselho Regional de Medicina. 
VI - Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda 
que não faça parte dos seus corpos clínicos, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional 
de Medicina da pertinente jurisdição. 
VII - Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua 
profissão. 
VIII - Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, 
o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo. 
IX - Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência. 
X - Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.” 
185 FERRAZ, Octávio Luiz Motta. op. cit., p. 195.  
186 Idem, p. 197-198.  
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c) o dever do médico de obtenção de consentimento do paciente para realizar 

qualquer procedimento: consta no inciso XXI do Capítulo I – Princípios Fundamentais e nos 

artigos 22 e 31.  

Possivelmente a única verdadeira novidade do atual Código de Ética Médica, em 

relação ao código anterior, tenha sido a inclusão de norma a respeito da distanásia 

(obstinação terapêutica), que consiste no prolongamento da vida de forma artificial.187 

Vale ressaltar que em suas Disposições Gerais (Capítulo XIV), inciso III, o CEM 

preconiza que: “III - O Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais de 

Medicina e a categoria médica, promoverá a revisão e atualização do presente Código 

quando necessárias.” 

Ante essa possibilidade de constante revisão e aprimoramento do Código de Ética 

Médica, ao longo desta dissertação estão sendo pontuados aspectos que precisam ser 

aprimorados na aludida norma deontológica.   

 

5.7 Os princípios fundamentais do Código de Ética Médica como elementos 

norteadores das normas deontológicas 

 

O atual Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1.931/2009, em seu Capítulo 

1, composto por 25 incisos, dispõe sobre os princípios fundamentais.188  

                                                 
187 FERRAZ, Octávio Luiz Motta. op. cit., p. 202.  
188 Eis a dicção do Capítulo I do CEM: 
“Capítulo I 
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
I - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem 
discriminação de nenhuma natureza. 
II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o 
máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 
III - Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser 
remunerado de forma justa. 
IV - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e 
bom conceito da profissão. 
V - Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico 
em benefício do paciente. 
VI - O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará 
seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir 
e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. 
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Da leitura de referidos princípios basilares da ética médica, infere-se que todas as 

normas deontológicas, cuja violação enseja responsabilização ético-profissional, são 

desdobramentos destes preceitos fundamentais.  

Nesses princípios encontram-se inseridas questões elementares atinentes à ética 

médica, tais como: o foco na saúde do ser humano, a necessidade de boas condições de 

trabalho do médico, o aprimoramento contínuo do conhecimento, o progresso científico, o 

respeito absoluto à pessoa humana, o sigilo médico, a condenação à discriminação, a 

autonomia profissional e a não mercantilização da Medicina.  

                                                 
VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem 
os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em 
caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. 
VIII - O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade 
profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção 
de seu trabalho. 
IX - A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. 
X - O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou 
religiosa. 
XI - O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de 
suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. 
XII - O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo 
controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais. 
XIII - O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, 
prejudiciais à saúde e à vida. 
XIV - O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua 
responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. 
XV - O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remuneração 
digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da Medicina e seu 
aprimoramento técnico-científico. 
XVI - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará 
a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do 
diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. 
XVII - As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e 
na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente. 
XVIII - O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de denunciar 
atos que contrariem os postulados éticos.  
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. 
XX - A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo. 
XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as 
previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. 
XXII - Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados 
paliativos apropriados. 
XXIII - Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção e 
independência, visando ao maior benefício para os pacientes e a sociedade. 
XXIV - Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará 
as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa. 
XXV - Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, considerando-se suas repercussões 
tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas 
por nenhuma razão vinculada a herança genética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade.”   
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Os princípios que constituem o núcleo do Código de Ética Médica encontram seus 

fundamentos nos princípios bioéticos.  

De acordo com Ivan de Oliveira Silva: 

 
A bioética, na exata acepção do termo, significa a ética da vida. [...] 
Da sua raiz etimológica, temos a sua derivação "das palavras gregas bíos (vida) e 
ethiké (ética). Pode-se, pois, defini-la como o estudo sistemático das dimensões 
morais – incluindo visão, decisão, conduta e normas de conduta – das ciências da 
vida, num contexto multidisciplinar", por meio de uma variedade de critérios 
éticos.189 
 
 

A bioética possui quatro princípios elementares, quais sejam: a autonomia, a 

beneficência, a não maleficência e a justiça.  

Conforme Beauchamp e Childress:  

 
Os quatro grupos de princípios são: (1) o respeito pela autonomia (uma norma 
sobre o respeito pela capacidade de tomar decisões de pessoas autônomas), (2) a 
não maleficência (uma norma que previne que se provoquem danos), (3) a 
beneficência (um grupo de normas para proporcionar benefícios e para ponderar 
benefícios contra riscos e custos), e (4) a justiça (um grupo de normas para 
distribuir os benefícios, os riscos e os custos de forma justa). A não maleficência 
e a beneficência desempenharam um papel histórico central na ética biomédica, 
enquanto o respeito pela autonomia e a justiça foram negligenciados na ética 
médica tradicional, embora tenham ganhado destaque em razão de 
desenvolvimentos recentes.190 
 
 

Observa-se que os princípios da bioética permeiam todo o Código de Ética Médica 

brasileiro, notoriamente os princípios fundamentais.  

Insta ressaltar que diante do estudo das normas deontológicas previstas no Código 

de Ética Médica sob uma perspectiva penal, examinando quais infrações éticas configuram 

tipos penais, constatamos na presente dissertação que todas as infrações éticas decorrem da 

infringência aos 25 princípios fundamentais da ética médica que se encontram elencados no 

Capítulo I do CEM.   

Destarte, a infringência a referidos princípios enseja a responsabilização ético-

profissional do médico, e conforme a relevância do bem jurídico violado, também acarreta 

                                                 
189 SILVA, Ivan de Oliveira. op. cit., p. 65, grifo do autor. Neste ponto, o autor Ivan de Oliveira Silva cita o 
conceito etimológico e a definição de bioética com a seguinte referência na nota de rodapé nº 8: “Encyclopedia 
of Bioethics, 2ª ed., vol. I, Introdução, W. T. Reich, Editor Responsável. Nova York, 1995, p. XXI, apud Léo 
Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine. Problemas Atuais da Bioética, 5ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 
2000, p. 18”.  
190 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. op. cit., p. 56.  
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a responsabilidade criminal do esculápio, razão pela qual é imprescindível o conhecimento 

de referidos preceitos.  

A nosso ver, esses 25 princípios fundamentais seriam suficientes como Código de 

Ética Médica, sem a necessidade um código demasiadamente prolixo e repetitivo. Isso 

porque todas as demais normas do CEM são desdobramentos desses princípios.  
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6 COMPARAÇÃO ENTRE OS TIPOS NO CÓDIGO DE ÉTICA 

MÉDICA E NO DIREITO PENAL 

 

O exame do Código de Ética Médica permite-nos concluir que grande parte das 

condutas deontológicas nele previstas como infração ético-disciplinares são tipificadas pelo 

Direito Penal brasileiro.191 

Nessa esteira, faz-se necessário realizar um comparativo sobre as normas penais e 

as normas deontológicas médicas, a partir das características dos tipos.  

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, a palavra tipo é tradução livre do vocábulo 

alemão Tatbestand, tendo o significado de “modelo”, de “esquema”, sendo, portanto, de 

natureza conceitual.192 

É importante anotar que os tipos não são exclusivos do Direito Penal, sendo que em 

vários outros ramos do Direito há tipos, há modelos de conduta estabelecidos pela norma 

jurídica e que se forem violados, acarretam uma sanção. Portanto, há tipos no Direito 

Administrativo, no Direito Civil, no Direito Processual, etc.193 

Portanto, as normas previstas no Código de Ética Médica constituem tipos ético-

disciplinares, e uma vez infringidos, acarretam a sanção imposta pelo Conselho de Medicina, 

como forma de materialização do Direito Administrativo Sancionador.  

 

6.1 Diferenciação entre ilícito penal e ilícito ético-disciplinar 

  

Verifica-se que tanto o Direito Penal quanto o Direito Administrativo Sancionador 

são manifestações do poder punitivo estatal.  

                                                 
191 Diante da análise realizada no desenvolvimento da presente dissertação, constatamos que cerca de metade 
das condutas deontológicas previstas no Código de Ética Médica correspondem a infrações penais.  
192 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral, Arts. 1º a 120 do CP. 24. ed. rev. e 
atual. por Renato N. Fabbrini. São Paulo: Atlas, 2008a. vol. 1, p. 86. 
193 Nesse sentido: DEZEM, Guilherme Madeira. Tipicidade Processual e Provas Típicas e Atípicas. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo: 2008 (182 p.), passim.  
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Segundo Maria José Falcón y Tella e Fernando Falcón y Tella: “As sanções 

administrativas têm natureza punitiva. São mais uma manifestação da potestade penal do 

Estado”.194 

O princípio da legalidade195 configura um verdadeiro limite constitucional ao poder 

punitivo do Estado, tendo como desiderato a vedação à punição do indivíduo de forma 

arbitrária.196 

O Direito Penal atua na tutela dos bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, 

e somente é invocado quando os demais ramos do Direito são insuficientes para a proteção 

destes valores. Por isso, diz-se que o Direito Penal é a ultima ratio.197 

Bernd Schünemann assevera que:  

 
1. O direito penal, enquanto mais gravoso instrumento de poder estatal, só pode 
ser utilizado para as finalidades e dentro dos limites que lhe forem reconhecidos 
pela teoria da legitimação do estado. 
2. A finalidade e os limites do direito penal encontram-se, portanto, tacitamente 
subjacentes a qualquer constituição de um estado de direito democrático-liberal. 
Também onde as constituições escritas contenham apenas garantias formais como 
o princípio nulla poena sine lege ou uma competência exclusiva do judiciário para 
ordenar privações de liberdade, pode-se extrair as garantias materiais do direito 
penal dos princípios fundamentais da constituição (a saber, a dignidade humana, 
a liberdade geral de ação e o princípio do estado de direito).  
3. O primeiro princípio material fundamental tem o seguinte teor: o direito penal 
é permitido apenas como a ultima ratio da proteção de bens jurídicos. Suas raízes 
foram postas na época do Iluminismo, a rigor o ponto de partido de todo o 
pensamento constitucional moderno. [...]198 
 
 

O Direito Administrativo Sancionador (no qual se insere, a nosso ver, o Direito  

Administrativo Disciplinar) diferencia-se do Direito Penal em relação ao grau de gravidade 

das sanções aplicadas, por opção do legislador. 

                                                 
194 FALCÓN Y TELLA, María José; FALCÓN Y TELLA, Fernando. Fundamento e finalidade da sanção: 
existe um direito de castigar? Trad. Claudia de Miranda Avena. Rev. Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 269.  
195 CRFB/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; [...] 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;” 
196 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 336.  
197 SCHÜNEMANN, Bernd. El principio de “ultima ratio” en derecho penal. In: SCHÜNEMANN, Bernd. 
Obras. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2009, 2 v., Tomo II. (Autores de derecho penal), passim. 
198 SCHÜNEMANN, Bernd. Estudos de Direito Penal, Direito Processual Penal e Filosofia do Direito. Coord. 
Luís Greco. Vários tradutores. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 89. (O autor elenca como anexo à Parte I – 
Fundamentos do Direito Penal, “10 teses para a mesa de discussão em São Paulo”, das quais destacamos as 
três primeiras).   
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Nas palavras de Edmilson de Almeida Barros Júnior: 

 
• O princípio da legalidade é inegavelmente um limite constitucional ao poder 
do Estado objetivando que não se puna arbitrariamente o indivíduo, impedindo 
que este aja senão em virtude e dentro dos limites da lei. 
• O direito administrativo sancionador/disciplinar é apenas mais uma das 
manifestações do ius puniendi do Estado. Sua diferença para o direito penal é 
apenas de grau ou opção do legislador. 
• Não há como se falar de ilícito administrativo ontologicamente distinto de 
ilícito penal. A distinção repousa apenas em critérios de conveniência ou de 
oportunidade, na medida do interesse estatal, variável no tempo, lugar e no espaço, 
sendo aquele um minus em relação a este último.199 
 
 

Concordamos com o posicionamento de que não há uma distinção ontológica entre 

o ilícito administrativo e o ilícito penal.  

Nesse sentido, é o ensinamento de Helena Regina Lobo da Costa:  

 
Daí que se adota a concepção de que ilícito administrativo e ilícito penal 
configuram conceitos normativos, não fazendo sentido buscar diferenças 
ontológicas entre eles, mas somente normativas. 
Normativamente, pois, podem-se diferenciar os ilícitos por meio dos requisitos 
impostos ao legislador para suas criações e pela estrutura jurídica na qual se 
inserem.200 
 
 

Destarte, a diferença entre o ilícito penal e o ilícito administrativo é normativa, e 

não ontológica.  

Conforme ensinam Fernando Capez e Stela Prado:  

 
O Código Penal não nos traz o conceito de crime. Podemos conceituá-lo sob vários 
aspectos: (a) Aspecto material: busca o porquê de determinada conduta ser 
considerada crime. Assim, crime é todo fato humano que, propositada ou 
descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados 
fundamentais para a existência da coletividade e da paz social; (b) Aspecto formal: 
sob esse enfoque, crime é tudo aquilo que o legislador descreve como tal, pouco 
importando o seu conteúdo. Há uma mera subsunção da conduta ao tipo legal, 
constituindo, diga-se de passagem, uma afronta ao princípio da dignidade da 
pessoa humana; (c) Aspecto analítico: busca estabelecer os elementos estruturais 
do crime. Assim, crime é todo fato típico, ilícito e culpável (concepção tripartida) 
ou é todo fato típico e ilícito (concepção bipartida, em que a culpabilidade não 
integra o conceito de crime).201 
 

                                                 
199 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 336.  
200 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis 
in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como exigência parcial no concurso 
de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013, p. 145. 
201 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 44, grifos 
dos autores. 
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Logo, observa-se que o crime pode ser conceituado pelos aspectos: material, formal 

e analítico.  

De acordo com o conceito analítico, crime é o fato típico, antijurídico - ou ilícito - 

e culpável (teoria tripartida) ou consiste no fato típico e antijurídico (teoria bipartida, na qual 

a culpabilidade não faz parte do conceito de delito, sendo pressuposto de aplicação da pena). 

Filiamo-nos à teoria bipartida, que entendemos ter sido adotada pelo Código Penal, na 

medida em que com a ausência de culpabilidade, o agente fica isento de pena, continuando 

a conduta a ser considerada como crime. Todavia, a teoria tripartida é a predominante na 

doutrina hodiernamente.  

Os ilícitos penais são consubstanciados nos tipos previstos no Código Penal e na 

legislação esparsa, tais como os delitos tipificados no Estatuto do Idoso e na Lei de 

Biossegurança.  

Por seu turno, os ilícitos administrativos, inclusive os ético-disciplinares, são 

previstos em tipos estabelecidos em normas emanadas do Direito Administrativo, e não em 

normas penais. 

As normas penais trazem preceitos secundários com a previsão das penas 

cominadas, que podem ser privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. As 

normas administrativas (que também devem ter preceito secundário como corolário do 

princípio da segurança jurídica) trazem sanções que, em tese, são menos severas em relação 

às sanções penais, não havendo a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade 

no âmbito administrativo.  

Há uma distinção no tocante à estrutura em que estão inseridos o Direito Penal e o 

Direito Administrativo Sancionador, na medida em que a sanção penal é aplicada diante da 

atuação dos órgãos que compõem o sistema penal, quais sejam: a polícia, o Ministério 

Público, o Poder Judiciário e o sistema prisional, enquanto que as normas sancionadoras que 

decorrem da prática de ilícitos administrativos são aplicadas pelos órgãos que compõem a 

Administração Pública, mas ficando, porém, sujeitos ao controle da jurisdição.202  

                                                 
202 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis 
in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como exigência parcial no concurso 
de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013, p. 146. 
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Nesse contexto, observa-se que o processo ético-disciplinar é distinto do processo 

penal, gozando de autonomia em relação a este. Com efeito, esta autonomia reside 

precipuamente na diferenciação de pressupostos ensejadores da responsabilidade penal e 

disciplinar, assim como no fato de as penas, nas esferas penal e ético-profissional 

apresentarem natureza e finalidade distintas. Inicialmente, deve haver a conceituação da falta 

disciplinar (também chamada de infração ou de irregularidade disciplinar) de forma clara e 

objetiva, visto que a instauração de uma Sindicância ou de um Processo Administrativo 

Disciplinar dependem de um estabelecimento prévio do ilícito praticado e da previsão da 

respectiva sanção disciplinar a ser aplicada.203 

Fábio Medina Osório observa que: “A aplicação das normas de Direito 

Administrativo Sancionador exige um processo judicial ou administrativo [...]”.204 

Com efeito, a estrutura concernente à sanção dos ilícitos penais gera uma maior 

estigmatização ao indivíduo, no entanto, é cercada de garantias que são típicas do exercício 

jurisdicional, as quais ganham reforço por ser matéria penal, o que poderia levar, pelo menos 

teoricamente, a um exame mais profundo para estabelecer e analisar os critérios de 

imputação, e ainda, para a apreciação dos outros pressupostos necessários para aplicação da 

sanção penal.205  

Todavia, na seara médica, vê-se que a aplicação das sanções pelos Conselhos de 

Medicina possui um caráter estigmatizante mais acentuado, e ainda, com possibilidades 

muito gravosas para o médico, precipuamente pela possibilidade de aplicação da pena de 

cassação do exercício profissional.  

 

 

 

                                                 
203 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 252. 
204 OSÓRIO, Fábio Medina. op. cit., p. 49.  
205 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis 
in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como exigência parcial no concurso 
de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013. p. 146.  
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6.2 Aplicação das sanções penais e ético-disciplinares mediante o devido processo legal, 

com as garantias processuais 

 

Um exame comparativo entre o Direito Penal e o Direito Administrativo 

Sancionador demonstra que ambos possuem muitos princípios de aplicação em comum.  

Segundo Ana Carolina Carlos de Oliveira:  

 
Princípios comuns a ambos os ramos do direito em pauta, segundo Mayoralas 
seriam os princípios de legalidade, tipicidade, presunção de inocência, 
ofensividade, ne bis in idem e prescrição. Para o autor, apesar de destacar que 
existem “matizes” entre Direito Penal e Direito Administrativo sancionador, 
ambos submetem-se a critérios técnico-jurídicos comuns e unitários.  
Para fins de comparação com o procedimento sancionador, podemos mencionar 
as garantias mais elementares do Direito Penal, a partir dos princípios elencados 
na Constituição Federal, que são: a) legalidade (e suas decorrências: proibição de 
analogia, irretroatividade da lei mais grave, proibição do direto consuetudinário, 
mandado de tipificação; b) “ne bis in idem”, como corolário específico do 
princípio de legalidade, c) culpabilidade (somente pode ser punido aquele que age 
com dolo ou culpa); d) humanidade das penas; e) proporcionalidade da sanção; f) 
presunção de inocência, g) igualdade perante a lei (Sic)206 
 
 

Desse modo, podem ser apontados como princípios comuns entre o Direito Penal e 

o Direito Administrativo Sancionador a legalidade, a tipicidade, a presunção de inocência, a 

ofensividade, o ne bis in idem e a prescrição.  

É importante destacar que a Administração Pública é pautada pelo princípio 

constitucional da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, devendo exercer as 

suas funções administrativas em total conformidade com os ditames legais. Assim, no 

âmbito do Direito Administrativo Sancionador, a sanção deve ser aplicada em total 

consonância com a lei, sem discricionariedade por parte do agente público que estiver 

conduzindo a aplicação da sanção.  

Na aplicação do Direito Penal e do Direito Administrativo Sancionador, devem ser 

aplicados os princípios constitucionais, que constituem garantias processuais.  

Júlio César dos Santos Geraldo e Mauro Argachoff traçam distinções entre a sanção 

administrativa e a sanção penal, indicando as garantias processuais que devem ser 

observadas:  

                                                 
206 OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. Hassemer e o Direito Penal Brasileiro: direito de intervenção, sanção 
penal e administrativa. São Paulo: IBCCRIM, 2013. (Monografias; 65), p. 149-150, grifos no original.  
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1. Sanção administrativa: Impõe sujeições ou penalidades decorrentes de decisões 
do poder público sem a necessária intervenção do poder jurisdicional. Sua 
aplicação é feita diretamente pelos órgãos de fiscalização, garantido o 
procedimento legal previamente estabelecido, sendo respeitado o direito à defesa; 
2. Sanção penal: impõe pena, sob regras bastante estritas e, necessariamente, com 
intervenção decisória do poder jurisdicional. Há a necessidade de provocação de 
um poder inerte (Judiciário), por alguém que lhe seja externo. Sua aplicação fica 
condicionada ao devido processo legal, com nível máximo de garantias 
processuais e materiais.207 
 
 

Destacam-se dentre os princípios que devem ser observados na esfera do Direito 

Penal e do Direito Administrativo Sancionador: o devido processo legal, o contraditório e a 

ampla defesa, que constituem direitos fundamentais, previstos no art. 5º da Constituição 

Federal.  

Deve haver ainda, na aplicação das sanções administrativas, observância aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  

Dispõe a Súmula Vinculante nº 5, do Supremo Tribunal Federal, que: “A falta de 

defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 

Constituição”. 

Portanto, é prescindível a realização de defesa técnica, por advogado, no processo 

administrativo disciplinar. Não havendo referida defesa técnica, não estará caracterizada a 

infringência à Constituição Federal. 

No tocante ao processo ético-profissional (PEP) perante os Conselhos de 

Medicina, haverá obrigatoriedade de defesa técnica por advogado, na qualidade de defensor 

dativo, na hipótese de revelia. 

 

 

 

 

                                                 
207 GERALDO, Júlio César dos Santos; ARGACHOFF, Mauro. O Código de Trânsito Brasileiro à Luz dos 
Princípios do Direito Administrativo Sancionador. In: BLAZECK, Luiz Mauricio Souza; MARZAGÃO 
JÚNIOR, Laerte I. (Coords.). Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 134. 
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6.3 Os diferentes tipos de sanções aplicadas nos âmbitos penal, administrativo e ético-

disciplinar médico 

 

Existe uma distinção quanto aos critérios adotados pelo legislador para estabelecer 

as sanções penais e as sanções aplicáveis aos ilícitos administrativos. 

Nesse sentido, Helena Regina Lobo da Costa ensina que:  

 
Quanto aos requisitos para a criminalização de condutas, deve o legislador atender 
aos parâmetros de dignidade penal, ou seja, de justiça e adequação aos fins, que 
congregam diversos institutos bastante discutidos na doutrina penal, quais sejam: 
a observância da afetação de bem jurídico-penal como um limite à sua atividade; 
o respeito aos princípios de subsidiariedade e fragmentariedade do direito penal, 
bem como as regras de proporcionalidade e legalidade, em suas diferentes 
vertentes, dentre outros. 
Já no que tange aos requisitos para a criação de ilícitos administrativos, embora 
sejam menos estritos, não pode o legislador atuar sem amarras. Assim, devem-se 
respeitar, ao menos, os espaços de exercício do núcleo de direitos fundamentais, a 
legalidade e a proporcionalidade.208  
 
 

Nota-se que os critérios adotados quanto Direito Penal são mais estritos, em 

comparação com os requisitos da responsabilização pela aplicação de sanção pelo Direito 

Administrativo Sancionador.  

Cumpre observar que as sanções penais atualmente previstas no ordenamento 

jurídico são as penas e as medidas de segurança.  

Por outro lado, na esfera administrativa ético-disciplinar, as sanções aplicadas aos 

médicos, previstas na Lei nº 3.268, de 30.09.1957, também são denominadas de penas.  

Conforme os ensinamentos de Roberto Lyra:  

 
1. A palavra pena vem do latim, segundo uns, de poena (castigo, suplício) e, 
segundo outros, de pondus (pêso), porque, na balança da Justiça, seria necessário 
equilibrar os dois pratos. Há quem atribua, porém, ao vocábulo origem grega – 
ponos (trabalho, fadiga), ou o filie ao sânscrito – punya (pureza, virtude). No 
sentido medieval de expiação, os partidários dessa última terminologia poderiam 
invocar a procedência da expressão expiar, do grego eus (pius) – bom, religioso, 
afável. Expiar seria, pois, fazer bem, converter em bom, corrigir. Não se deve 
esquecer que PLATÃO e, contemporâneamente, ROEDER julgavam a pena um 
bem.209  
 

                                                 
208 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis 
in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como exigência parcial no concurso 
de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013. p. 146.  
209 LYRA, Roberto. op. cit., p. 9. 
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Portanto, existem várias teses sobre a origem etimológica do vocábulo “pena”.  

De fato, no ordenamento jurídico brasileiro, a palavra pena possui diversas 

acepções, sendo empregada para referir-se a sanções penais e também ético-profissionais, 

conforme expressa previsão legal.  

 

6.3.1 Tipos de sanções penais 

 

No Brasil, as sanções penais podem ser de dois tipos: penas e medidas de segurança. 

Adota-se, atualmente, o sistema vicariante, não sendo possível aplicar cumulativamente pena 

e medida de segurança, como ocorria até a Reforma Penal de 1984, com o sistema duplo 

binário.  

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVI, dispõe que: “XLVI - a lei 

regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou 

restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) 

suspensão ou interdição de direitos”.  

Preconiza o inciso XLV, do art. 5º, da Constituição da República, que: “XLVII - 

não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, 

XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis”.  

Conforme dispõe o art. 32210 do Código Penal, as penas podem ser: privativas de 

liberdade, restritivas de direito e de multa.  

As penas privativas de liberdade podem ser de reclusão e detenção, aplicáveis aos 

crimes, e de prisão simples, aplicáveis às contravenções penais.  

As regras sobre os critérios de fixação das penas de reclusão ou detenção são 

estabelecidas no art. 33211 do Código Penal.  

                                                 
210 “Art. 32 - As penas são:  
I - privativas de liberdade; 
II - restritivas de direitos; 
III - de multa.” 
211 “Reclusão e detenção 
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As penas restritivas de direito, nos termos do art. 43212 do Código Penal, são as 

seguintes: a) prestação pecuniária; b) perda de bens e valores; c) prestação de serviço à 

comunidade ou a entidades públicas; d) interdição temporária de direitos; e) limitação de fim 

de semana.  

Com efeito, as penas restritivas de direitos são autônomas, sendo os critérios de 

substituição das penas privativas de liberdade estabelecidos no art. 44213 do Código Penal.  

                                                 
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em 
regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.  
§ 1º - Considera-se:  
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; 
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. 
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do 
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais 
rigoroso:  
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde 
o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, 
cumpri-la em regime aberto. 
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios 
previstos no art. 59 deste Código. 
§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da 
pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os 
acréscimos legais.” 
212 “Penas restritivas de direitos 
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:  
I - prestação pecuniária;  
II - perda de bens e valores;  
III - limitação de fim de semana.  
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;  
V - interdição temporária de direitos;  
VI - limitação de fim de semana.”  
213 “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:  
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência 
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
II – o réu não for reincidente em crime doloso;  
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos 
e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.  
§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva 
de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de 
direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.   
§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação 
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática 
do mesmo crime.  
§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento 
injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo 
cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.   
§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá 
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva 
anterior.  
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A pena de multa consubstancia-se no pagamento realizado ao fundo penitenciário, 

de uma quantia fixada na sentença, calculada em dias-multa, variando de no mínimo 10 (dez) 

a no máximo 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Trata-se de pena disciplinada pelo artigo 

49214 e seguintes do Código Penal, e pode ser aplicada cumulativa ou alternativamente com 

as penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos.  

Nos arts. 91 e 92 do Código Penal estão previstos os efeitos genéricos e específicos 

da condenação, trazendo efeitos patrimoniais e também com reflexos administrativos, como 

por exemplo, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo.215  

Como explica René Ariel Dotti:  

 
O CP em sua redação original previa a classificação entre penas principais e penas 
acessórias. As primeiras consistiam na reclusão, detenção e multa (art. 28); as 
segundas na perda da função pública, eletiva ou de nomeação; nas interdições de 
direitos e na publicação da sentença (art. 67).  
As penas acessórias figuravam ao lado das principais e não se aplicavam 
isoladamente, mas junto com algumas delas. Eram declaradas na sentença ou 
resultavam da natureza ou grau da pena ou de características particulares do crime. 
Com a reforma introduzida pela Lei 7.209/84, algumas penas chamadas acessórias 
foram convertidas em efeito da condenação, como a perda da função pública e as 
interdições de direitos, enquanto que a publicação da sentença foi abolida. [...]  
19. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) restaurou a 
pena de publicação da sentença [...]216 
 
 

                                                 
214 “Multa 
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e 
calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.  
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário 
mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.  
§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.”  
215 “Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; 
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do 
crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) 
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do 
fato criminoso. § 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do 
crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. § 2º Na hipótese do § 1o, as 
medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do 
investigado ou acusado para posterior decretação de perda.  
Art. 92 - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando 
aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso 
de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de 
liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. II - a incapacidade para o exercício do pátrio 
poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou 
curatelado; III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. 
Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente 
declarados na sentença.” 
216 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 3. ed. rev., atual. e ampl. com a colaboração de 
Alexandre Knopfholz e Gustavo Britta Scandelari. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 529, e 
respectiva nota de rodapé nº 19, grifos no original.  
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Em síntese, no âmbito penal, as principais penas, aplicadas conforme prévia 

cominação legal, são: penas privativas de liberdade (reclusão, detenção e prisão simples, 

estas últimas em casos de contravenções penais), penas restritivas de direitos (prestação 

pecuniária, perda de bens e valores, prestações de outra natureza, limitação de fim de 

semana, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária 

de direitos) e pena de multa.  

Caso o médico seja condenado pelo cometimento de uma infração penal, deverá 

cumprir alguma destas modalidades de penas.  

Por outro lado, as medidas de segurança são impostas ao agente inimputável que 

comete fato definido em lei como crime. Conforme o art. 96217 do Código Penal, as medidas 

de segurança são de duas espécies: a) internação em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico ou, na falta deste, em outro estabelecimento adequado; b) sujeição a tratamento 

ambulatorial.  

As normas atinentes à imposição da medida de segurança estão previstas no art. 

97218 do Código Penal.  

A medida de segurança é imposta na denominada sentença absolutória imprópria, 

em que o juiz absolve o agente inimputável e aplica a medida. 

Dessa forma, caso o médico, ao cometer um delito, seja inimputável, ser-lhe-á 

aplicada uma medida de segurança.  

                                                 
217 “Espécies de medidas de segurança 
Art. 96. As medidas de segurança são:   
I - Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; 
II - sujeição a tratamento ambulatorial. 
Parágrafo único - Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido 
imposta.” 
218 “Imposição da medida de segurança para inimputável 
Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto 
como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.  
Prazo 
§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for 
averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 
(três) anos.  
Perícia médica 
§ 2º - A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou 
a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.  
Desinternação ou liberação condicional 
§ 3º - A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior 
se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade.” 
§ 4º - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa 
providência for necessária para fins curativos.” 
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6.3.2 Tipos de sanções administrativas 

 

Conforme ensina Ruy Cirne Lima:  

 
De vária espécie podem ser as penas administrativas; mas, notadamente: a) penas 
privativas de direitos; . b) penas disciplinares temporárias; c) penas disciplinares 
definitivas; d) penas de suspensão temporária; e) sanções pela inexecução de 
contrato com a Administração Pública (Lei 8.666/1993, art. 87 e seus incisos); . f) 
penas pecuniárias.219 
 
 

Assim, as sanções administrativas, denominadas por Ruy Cirne Lima de “penas 

administrativas”, são de diversas espécies, mas que se distinguem das sanções penais.  

As sanções administrativas são aplicadas em processos administrativos de várias 

naturezas, como por exemplo, em processo administrativo disciplinar em face de servidor 

público, em processos tributários de sonegação fiscal, em infrações de trânsito, etc.  

Helena Regina Lobo da Costa conclui:   

 
que se deve abandonar, definitivamente, a ideia de que as sanções impostas pelo 
direito administrativo são previstas somente para casos bagatelares ou de menor 
importância, o que seria decorrência de uma concepção de indistinção qualitativa 
entre os ilícitos penal e administrativo.220 
 
 

Assevera ainda Helena Regina Lobo da Costa que:  

 
A segunda conclusão a ser extraída da comparação entre espécies de sanção 
administrativa e pena consiste na imensa coincidência de conteúdos entre sanções 
administrativas e sanções penais. Deixando-se de lado, por ora, a questão da pena 
privativa de liberdade [...] verifica-se, por exemplo, que as sanções de inabilitação 
para o exercício de cargos são idênticas à pena restritiva de direito consistente em 
proibição do exercício de cargo, função ou profissão, uma das modalidades de 
interdição temporária de direitos.221 
 
 

                                                 
219 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. 7. ed. revista e reelaborada por Paulo Alberto 
Pasqualini. Malheiros Editores: São Paulo: 2007, p. 586.  
220 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis 
in idem como medida de política sancionadora integrada. Tese apresentada como exigência parcial no concurso 
de Livre-Docência. Universidade de São Paulo: 2013, p. 168. 
221 Idem, p. 169. 
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Desta feita, uma análise comparativa entre as modalidades de sanções 

administrativas e de sanções penais demonstra uma grande coincidência de conteúdos entre 

elas, o que pode ser percebido pela grande similitude, por exemplo, entre a pena de 

suspensão do médico por até 30 dias, na seara ético-profissional, e a pena restritiva de 

direito concernente à proibição do exercício de cargo, função ou profissão, que consiste em 

uma das formas de interdição temporária de direitos. 

Salvo exceções, como por exemplo, no âmbito militar, não há aplicação de sanção 

administrativa de restrição da liberdade.  

Portanto, no tocante às sanções aplicadas, vê-se que a grande diferença entre a 

sanção administrativa e a sanção penal é que esta última prevê pena privativa de liberdade.  

 

6.3.3 Tipos de sanções ético-disciplinares previstas na Lei n. 3.268/57 

 

Configura-se a infração ético-disciplinar pelo médico quando este infringe qualquer 

dever inerente ao exercício de sua profissão. As infrações ético-profissionais são previstas 

em normas éticas, como o Código de Ética Médica e as demais normas dos Conselhos de 

Medicina.222 

As penas disciplinares aplicáveis aos médicos pelos Conselhos Regionais estão 

previstas no art. 22 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, quais sejam: a) advertência 

confidencial em aviso reservado; b) censura confidencial em aviso reservado; c) censura 

pública em publicação oficial; d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; e) 

cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal. 

É cediço que no ordenamento jurídico vigente, o médico que comete infração ética, 

violando as normas deontológicas, é passível de punição ético-profissional, sem prejuízo da 

responsabilização criminal - ressaltando-se que uma quantidade significativa de infrações 

éticas corresponde a infrações penais - havendo também a responsabilização na esfera cível 

e administrativa do médico servidor público. 

                                                 
222 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 252. 
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6.4 Tipos Penais: preceitos primários e secundários, com observância aos princípios da 

legalidade e anterioridade 

 

Os tipos penais, ou seja, os modelos de conduta estabelecidos pelo Direito Penal e 

que uma vez violados acarretam a imposição de uma sanção penal, possuem a seguinte 

estrutura:  

a) Nomen juris do delito: trata-se do título, da denominação do crime; 

b) Preceito primário: trata-se da conduta antijurídica, cujo núcleo é um verbo; 

c) Preceito secundário: trata-se da pena cominada, com a indicação da pena mínima 

e máxima, bem como, no caso dos crimes, do tipo de pena, qual seja, de reclusão ou 

detenção.223 Esse critério de previsão da sanção observa o princípio da legalidade, da 

anterioridade e assegura a individualização da pena.  

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, inciso XXXIX, que: “não há crime 

sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.  

Segundo José Francisco Cunha Ferraz Filho, a Constituição da República, em 

referido dispositivo, traz consagrado “o princípio da legalidade penal estrita, segundo o qual 

para que alguém incorra em crime ou delito, e assim possa ser julgado, deve existir texto 

legal anterior que descreva o tipo penal e fixe a respectiva pena.”224 

Assim, para se aplicar a sanção penal, o tipo penal e a pena aplicável devem ser 

anteriores à conduta delitiva, em observância ao princípio da legalidade estrita.  

É interessante observar que a Constituição Federal consagra, em seu art. 37, caput, 

os princípios da Administração Pública, dentre os quais o princípio da legalidade, que nesse 

                                                 
223 No PLS 236/2012 – Projeto do Novo Código Penal não consta essa distinção entre reclusão ou detenção, 
mas somente, pena de prisão. (BRASIL. SENADO FEDERAL. Tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 
236, de 2012 - (Novo Código Penal). Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/106404>. Acesso em: 22 maio 2016. 
224 FERRAZ FILHO, José Francisco Cunha. Arts. 1º a 5º. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); 
FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Coord.). Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo 
por parágrafo. 6. ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 33.  
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viés se trata da legalidade estrita, devendo o administrador realizar somente aquilo que a Lei 

permite, taxativamente.  

Como os Conselhos de Medicina são autarquias, e, portanto, um braço do Estado, 

parece-nos que para a aplicação das sanções aos médicos em conformidade com a vigente 

Constituição Federal, os tipos do Código de Ética Médica deveriam trazer as respectivas 

sanções ético-disciplinares, a exemplo de outros códigos, como veremos adiante.  

O princípio da legalidade consiste em um limite constitucionalmente estabelecido 

ao poder do Estado, com o propósito de que ele não puna de forma arbitrária os indivíduos, 

na medida em que a atuação estatal deve ser em razão da lei e dentro dos limites por ela 

estabelecidos.225 

 

6.5 Os tipos incompletos no Código de Ética Médica: ausência de preceito secundário 

e insegurança jurídica  

 

As condutas deontológicas, ou seja, os tipos previstos no Código de Ética Médica, 

são incompletos, na medida em que apresentam somente preceito primário, não prevendo a 

sanção ético-disciplinar aplicável para cada infração ética, valendo-se das penas previstas no 

art. 22 da Lei 3.268/1957. 

Essa falta de previsão da sanção correspondente a cada infração ética, a nosso ver, 

é uma afronta ao princípio da legalidade, dando grande margem discricionária e amplo grau 

de subjetividade aos Conselhos de Medicina na aplicação da pena, gerando insegurança 

jurídica e possibilitando que alguns médicos fiquem impunes enquanto outros recebam 

indevidamente punição excessiva, violando-se, também, o princípio constitucional da 

isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República, que dispõe que “Todos 

são iguais perante a lei”.226 

                                                 
225 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. A Inconstitucionalidade das Sanções Ético-Disciplinares 
Aplicadas pelos Conselhos de Medicina. In: Encontro Nacional do CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. Anais... 
Florianópolis: CONPEDI, 2010. p. 5701-5714. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3013.pdf>, p. 5711. 
226 Nesse sentido: “Não há especificação de critério objetivo. Sem determinação prévia da penalidade a ser 
aplicada especificamente em cada infração ética, os julgamentos dos conselhos ficam a exclusivo critério da 
subjetividade e da consciência de cada julgador, podendo ocorrer o absurdo que uma mesma infração ética, 
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J. Cretella Júnior, ao comentar os ilícitos administrativos dos agentes públicos, 

explica o motivo da discricionariedade no âmbito disciplinar da Administração Pública, 

diferenciando o ilícito penal do ilícito administrativo:  

 
A cominação de sanções disciplinares, previstas nos dispositivos estatutários 
peculiares ao agente público faltoso, deriva do poder de supremacia do ente 
público para com seus próprios dependentes e é inspirada não só no interesse 
público, mas também no administrativo, mesmo quando se refira a fatos que 
constituem crimes.  
Ao contrário do ilícito penal, de configuração precisa, fixado por texto legislativo 
que se interpreta restritivamente, o ilícito administrativo é capitulado em 
dispositivos deliberadamente imprecisos, para que o administrador tenha ampla 
faixa discricionária e, consultando a oportunidade e a conveniência, possa coibir 
todo comportamento do funcionário, no serviço ou fora do serviço, desde que tal 
conduta seja suscetível, pela repercussão que possa ter, de afetar ou prejudicar a 
função pública. 
Há catálogos rígidos de ilícitos penais e há catálogos flexíveis de ilícitos 
administrativos: os primeiros recebem nomes e definições precisas, ao passo que 
os segundos são designados de maneira genérica. Os ilícitos penais são "típicos", 
os ilícitos administrativos são "atípicos".227 
 
 
 

Dessa forma, a flexibilidade dos tipos referentes aos ilícitos administrativos tem o 

escopo de assegurar ao administrador discricionariedade na aplicação da sanção. 

Isso pode ser observado na aplicação das penas pelos Conselhos de Medicina, em 

que há alto grau de subjetividade, infringindo-se o princípio da legalidade diante da 

inexistência da correlação entre a conduta e a respectiva sanção.  

                                                 
para um julgador possa ser enquadrada como simples advertência confidencial em aviso reservado e para outro, 
passível de uma suspensão de 30 dias ou até cassação.  
Não se diga que tal situação refletiria a discricionariedade do julgador administrativo. É bem verdade que a 
discricionariedade é um poder que se dá a autoridade administrativa para decidir, mas esta decisão sempre 
ocorre dentro dos limites legais. Discricionariedade do conselheiro julgador existiria de forma legítima se, para 
uma determinada infração existisse a previsão da pena específica de suspensão, dentro de um limite, por 
exemplo, de até 30 dias. Ora, uma vez comprovada a conduta infracional, dentro do 
limite previsto de sanção (até 30 dias de suspensão), poderia o julgador optar por 5, ou 10, ou 25 dias de 
suspensão, obviamente sempre observando-se o limite máximo. Isto sim seria discricionariedade (poder 
decisório dentro dos limites legais). A aplicação das penalidades nos julgados dos conselhos são  arbitrárias e 
não discricionários.  
Tal situação gera flagrante insegurança jurídica e grande desrespeito aos princípios constitucionais, lesando 
não só o acusado, mas a própria Sociedade, já que, por outro lado, pode levar os maus profissionais à 
impunidade.” (BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. A Inconstitucionalidade das Sanções Ético-
Disciplinares Aplicadas pelos Conselhos de Medicina. In: Encontro Nacional do CONPEDI, 19., 2010, 
Fortaleza. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2010. p. 5701-5714. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3013.pdf>. p. 5710-5711). 
227 CRETELLA JÚNIOR, J. op. cit., p. 144-145. 
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Essa característica de atipicidade do ilícito administrativo, a nosso ver, não se 

mostra compatível com a ordem constitucional vigente e com os preceitos do Direito 

Administrativo Sancionador.  
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7 NORMAS DEONTOLÓGICAS DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 

QUE CORRESPONDEM A TIPOS PENAIS 

 

Neste capítulo, será realizado um estudo dos crimes médicos, a partir das infrações 

ético-disciplinares previstas no atual Código de Ética Médica.  

Por meio da análise dos 118 artigos do Código de Ética Médica em vigor que 

versam sobre normas deontológicas, cuja violação enseja responsabilização ético-

profissional, foram destacados os dispositivos que correspondem a tipos penais previstos na 

legislação vigente.  

O médico, assim como qualquer pessoa, pode incorrer no cometimento de infração 

penal prevista na legislação penal em vigor, na condição de autor, coautor ou partícipe.  

Maria Helena Diniz explica que: “O médico responde criminalmente quando 

pratica delitos próprios ou inerentes à sua profissão ou por crimes comuns decorrentes da 

atividade médica”.228 

Os crimes médicos próprios são aqueles que somente são praticados pelo médico 

em seu exercício profissional. Com efeito, os crimes próprios são aqueles que exigem uma 

especificidade concernente ao agente. Há no Código Penal alguns crimes tipificados que 

apenas podem ser cometidos por médicos e/ou demais profissionais da saúde, isto é, que 

configuram crimes próprios: a) omissão de notificação de doença (art. 269); b) falsidade de 

atestado médico (art. 302); c) exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 

282); d) infração de medida sanitária preventiva, em sua modalidade específica, com causa 

de aumento de pena (art. 268, parágrafo único), que além do médico, também é aplicável ao 

funcionário da saúde pública, ao farmacêutico, dentista e ao enfermeiro.  

Por outro lado, os crimes médicos impróprios são todos aqueles previstos no 

ordenamento jurídico e que podem ser praticados por qualquer pessoa, inclusive pelo 

médico, enquanto no exercício de sua profissão. Dentre os delitos impróprios que podem ser 

também cometidos pelo profissional da Medicina podemos citar: homicídio (art. 121 do CP); 

aborto (arts. 125 e 126 do CP); lesão corporal (art. 129); omissão de socorro (art. 135 do 

                                                 
228 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. rev., aum. e atual. de acordo com o Código de 
Ética Médica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 829. 
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CP); constrangimento ilegal (art. 146 do CP), violação de segredo profissional (art. 154 do 

CP), dentre muitos outros.  

Em que pese os crimes impróprios sejam comuns, podendo ser cometidos por 

qualquer indivíduo, existe uma peculiaridade aplicável a vários delitos praticados no 

exercício da Medicina, visto que ao aferir-se a responsabilidade criminal deve ser examinada 

a posição de garante do médico, nos termos do art. 13, § 2º, do Código Penal. 

O Direito Penal evolui com a sociedade, e diante dos avanços científicos na área da 

Medicina, com o desenvolvimento dos princípios da Bioética e do Biodireito, juntamente 

com a mudança de paradigmas e valores sociais, tem ocorrido um incremento do número de 

bens jurídicos penais atinentes à área médica.  

É possível afirmar que uma quantidade significativa dos delitos médicos tipificados 

no ordenamento jurídico pátrio decorrem da infringência de normas e princípios da Bioética 

e do Biodireito.  

Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf ensina que: 

 
Bioética é o estudo transdisciplinar entre biologia, medicina, filosofia (ética) e 
direito (biodireito) que investiga as condições necessárias para uma administração 
responsável da vida humana, animal e responsabilidade ambiental. Considera, 
portanto, questões onde não existe consenso moral, como a fertilização in vitro, o 
aborto, a clonagem, a eutanásia, os transgênicos e as pesquisas com células-tronco, 
bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e suas 
aplicações.229  
 
 

Dessa maneira, a Bioética teve seu desenvolvimento pautado em diversos fatores 

que foram preponderantes, dentre os quais se destacam: o avanço da Biomedicina e da 

biotecnologia, o cometimento de abusos em experiências praticadas com seres humanos, a 

necessidade de complementação das normas deontológicas previstas em códigos de ética e 

uma maior preocupação com os direitos fundamentais da pessoa humana.  

Com efeito, existem diversos crimes médicos próprios e impróprios previstos no 

Código Penal, e somando-se a estes, muitos outros delitos têm sido tipificados em leis 

esparsas, como a Lei nº 9.434, de 04.02.1997, que versa sobre a remoção e os transplantes 

de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, a Lei nº 11.105, de 24.03.2005 – Lei de 

                                                 
229 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2013, p. 6-7.  
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Biossegurança Nacional, e também a Lei nº 9.263, de 12.01.1996, que trata do planejamento 

familiar e dispõe sobre a questão da esterilização humana.  

 

7.1 Questões relevantes concernentes à responsabilidade penal do médico 

 

A temática da responsabilidade penal médica é complexa, envolvendo uma série de 

fatores delicados, desde a relação do médico com o paciente, no processo de tratamento 

terapêutico, até o progresso das Ciências Médicas.  

Com efeito, a responsabilização excessiva e o recrudescimento do punitivismo 

estatal na seara médica implicam a diminuição da confiança na relação médico-paciente, 

além de desestimular a assunção de riscos necessária à inovação da Medicina.230 

Para o estudo das condutas deontológicas previstas no Código de Ética Médica que 

configuram infração penal, é necessário, antes, analisarmos algumas questões sobre a 

responsabilidade penal do médico que são objeto de discussão doutrinária. Tratam-se de 

premissas importantes para a compreensão do tema, quais sejam: a posição de garante do 

médico; a responsabilidade deste profissional por crimes dolosos; e ainda, a sua 

responsabilidade por crimes culposos nas modalidades: negligência, imprudência e 

imperícia.  

 

7.1.1 O médico como garante 

 

A situação de garantidor (dever de garante ou posição de garante) sempre está 

presente na atuação do médico231, diante da previsão contida no art. 13, § 2º232, do Código 

                                                 
230 GORGA, Maria Luiza. Direito Médico preventivo: compliance penal na área de saúde. Belo Horizonte: 
Editora D’Plácido, 2017, p. 43.  
231 Segundo Maria Luiza Gorga: “O denominado dever de garante – ou posição de garante – sempre existe 
quando se trata de profissionais da medicina, por força de previsão expressa do Código Penal”. (GORGA, 
Maria Luiza. op. cit., p. 54). 
232 “Relação de causalidade 
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Penal, que estabelece a atribuição de garante ao profissional da Medicina, ao dispor sobre a 

omissão penalmente relevante, na hipótese em que “o omitente devia e podia agir para evitar 

o resultado”.  

Conforme Celso Delmanto et al:  

 
Não se pode dizer que a omissão produza um resultado, pela lógica razão de que 
“o nada nada causa”. Daí o motivo deste § 2º, estabelecendo que a relação de 
causalidade dos crimes omissivos impróprios é normativa: não há nexo de 
causalidade entre a omissão (abstenção) e o resultado, mas sim, entre o resultado 
e o comportamento que o agente estava juridicamente compelido a adotar, mas se 
omitiu. Ou seja, não se pune o comportamento físico negativo em si, mas a omissão 
ilegal, isto é, o não ter o agente cumprido um dever legal. Foi a fórmula inserida 
neste § 2º: a omissão (conduta humana negativa ou abstenção de agir) é 
penalmente relevante quando o omitente (a pessoa que deixa de agir) devia e podia 
agir para evitar o resultado. É necessário, portanto, a conjugação de dois fatores: 
que aquele que se omitiu tivesse o dever de agir e pudesse de fato agir (dever legal 
+ possibilidade real). Tanto a consciência do dever de agir como a possibilidade 
real de fazê-lo, sem risco pessoal, devem estar presentes.233 
 
 

Diante das situações de omissão penalmente relevante, mesmo em casos em que 

não há uma ação, mas sim uma omissão, consideram-se as condutas como comissivas por 

omissão, isto é, a omissão ilegal em agir é equiparada à ação pela pessoa. Não ser verifica, 

aqui, o nexo causal a partir da relação entre a conduta e o resultado. Pune-se a omissão 

quando há o dever legal de agir.234 

Para Cezar Roberto Bitencourt:  

 
Na verdade, o sujeito não o causou, mas como não o impediu é equiparado ao 
verdadeiro causador do resultado. Portanto, na omissão não há o nexo de 
causalidade, há o nexo de “não-impedimento”. A omissão relaciona-se com o 
resultado pelo seu não-impedimento e não pela sua causação. E esse não-
impedimento é erigido pelo Direito a condição de causa, isto é, como se fosse a 
causa real. Dessa forma, determina-se a imputação objetiva do fato.235 
 
 

                                                 
Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.  
[...] 
Relevância da omissão 
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever 
de agir incumbe a quem: 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;  
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.” 
233 DELMANTO, Celso. et al. Código Penal comentado. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 130-131, grifos dos autores. 
234 Ibidem. 
235 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35. 
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Filiamo-nos ao entendimento de Celso Delmanto et al, no sentido de que nos crimes 

omissivos impróprios o nexo causal é normativo, configurando-se entre o resultado e o 

comportamento que o agente tinha como dever jurídico de adotar, mas se absteve.236 

Os delitos omissivos impróprios não possuem tipos específicos, ensejando a 

denominada “tipicidade por extensão”. Para que uma pessoa seja responsabilizada por um 

crime omissivo impróprio é necessário que exista o dever de agir estabelecido por lei, 

abstendo-se de atuar, seja de forma dolosa ou culposa.237 

Como observado por Janaina Conceição Paschoal:  

 
A responsabilidade penal por omissão não pode ser automática, como se tem 
observado na atualidade, inclusive na atividade médica.  
A esse respeito, insta notar que, quando ocorre um evento infeliz, mesmo que não 
tenha nenhuma relevância penal, sempre é possível pensar em algo que poderia ter 
sido feito.238 
 
 

Concordamos com o posicionamento de Janaina Conceição Paschoal no sentido de 

que esta forma de responsabilização penal por omissão automática, inclusive na atuação 

médica, não é adequada.  

Miguel Reale Júnior explica que apenas há tipicidade na modalidade comissiva por 

omissão ante a existência dos seguintes requisitos: a) “o dever de agir”; b) “o poder de agir”. 

Além disso, para que se configure um delito de resultado material comissivo por omissão, é 

necessário que exista um omitente que esteja compelido a proteger de forma ativa o bem 

jurídico infringido, decorrendo este dever de uma relação concreta entre o sujeito e o bem 

jurídico, visto que apenas pode ser autor de crime omissivo impróprio aquele que possui a 

responsabilidade, perante a ordem jurídica, de que não haja a produção do resultado.239 

Nesse contexto, insere-se a responsabilidade do médico, pois este tem o dever 

jurídico de impedir um resultado que infrinja a integridade do paciente sob seus cuidados. 

Desse modo, o médico será sempre considerado como garante de seus pacientes, nos termos 

da alínea “a” do § 2º do art. 13 do Código Penal.  

                                                 
236 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 130-131. 
237 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 166. 
238 PASCHOAL, Janaina Conceição. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 56. 
239 REALE JÚNIOR, Miguel. Arts. 13 a 25. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. REALE 
JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 51. 
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É possível a incidência da denominada "culpa por assunção", que pode ocorrer: a) 

quando o médico, na hipótese de não ser especialista em determinada área, assume o 

tratamento de um paciente, deixando de encaminhá-lo para outro médico mais capacitado 

no assunto; b) quando o profissional atuar mesmo sentindo-se incapaz ou com exaustão. Em 

caso de “culpa por assunção” o dever de garante do médico é estabelecido pela alínea “b” 

do § 2º do art. 13 do Código Penal.240 

Importa salientar que é possível que o dever de agir seja transferido a terceiro de 

forma legítima, exonerando as pessoas que, inicialmente, seriam passíveis de 

responsabilização. Isso ocorre, v.g., em hospitais, em que há divisão de funções, motivo pelo 

qual há valorização do princípio da confiança e da limitação da responsabilidade, que fica 

restrita aos setores, conforme as respectivas competências específicas.241 

Destarte, verifica-se que o Código Penal, em seu art. 13, § 2º, atribui ao médico o 

dever de garante.  

 

7.1.2 A responsabilidade penal do profissional da Medicina por crimes dolosos  

 

Ao estudarmos a responsabilidade penal do médico, uma questão relevante a ser 

suscitada diz respeito à possibilidade de responsabilização penal do médico pelo 

cometimento de crimes dolosos.  

Conforme o art. 18, inciso I, do Código Penal, o crime é doloso: a) quando o agente 

quis o resultado; b) quando o agente assumiu o risco de produzi-lo.  

O dolo classifica-se em: i) dolo direto (ou dolo determinado): ocorre quando o 

agente quis o resultado, ou seja, teve a intenção de causá-lo; ii) dolo indireto (dolo eventual 

ou alternativo): a vontade do agente não objetiva um resultado específico, embora tenha 

ciência de que sua conduta pode ser a causa de resultados. O dolo indireto abrange duas 

modalidades: dolo eventual (que ocorre quando o agente aceita e também admite, de forma 

                                                 
240 GORGA, Maria Luiza. op. cit., p. 54-55. 
241 Idem, p. 55. 
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consciente, o risco de produzir o resultado) e dolo alternativo (ocorre quando o agente deseja 

um resultado ou outro).242 

Há que se distinguir o dolo eventual da culpa consciente.  

Para a caracterização do dolo eventual, é preciso que haja o consentimento do 

agente para o resultado, ou seja, não é suficiente que ele se tenha levado de forma a assumir 

o risco da produção do resultado.243  

Por outro lado, na culpa consciente, o agente tem ciência do risco da ocorrência do 

resultado, porém confia que ele não ocorrerá.244 

Feitas essas considerações, indagamos: ante a natureza de sua atividade, é possível 

o médico ser responsabilizado, no exercício de sua profissão, por crime doloso?  

Edmilson de Almeida Barros Júnior sustenta a tese de que não há crimes dolosos 

de homicídio e lesão corporal no âmbito da Medicina.245 Explica o autor que:  

 
A tese da inexistência de crime doloso em Medicina se aplica, exclusivamente, aos 
crimes de homicídio e lesão corporal. O motivo é simples: é inaceitável sequer 
pensar na possibilidade de um médico utilizar e direcionar seus conhecimentos, de 
forma deliberada e consciente, para matar ou lesionar alguém, sem se importar 
com o resultado pernicioso. Isso vai de encontro à essência e à razão de existir da 
própria profissão.  
Não se pode, por outro lado, negar que o dolo pode estar presente em várias outras 
situações, tais como nos crimes de omissão de socorro (CP, art. 135), omissão de 
notificação de doença (CP art. 269), falsidade de atestado médico (CP, art. 302), 
falsa perícia (CP, art. 342) etc. 246 
 
 

Cumpre salientar que mesmo diante da nobre natureza da atividade médica, de 

cuidar da saúde do ser humano enfermo, visando ao restabelecimento da saúde e preservação 

da vida, observa-se que infelizmente existem profissionais que praticam condutas passíveis 

de enquadramento como homicídio ou lesão corporal por dolo eventual.  

O resultado prático disso é que como na fase de persecução penal prevalece o 

princípio in dubio pro societate, médicos estão sendo denunciados e julgados por homicídio 

por dolo eventual, perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural nas causas envolvendo 

crimes dolosos contra a vida, conforme mandamento constitucional.  

                                                 
242 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 152.  
243 Ibidem. 
244 REALE JÚNIOR, Miguel. op. cit., p. 73. 
245 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 219.  
246 Ibidem.  
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O dolo eventual pode ser verificado diante da posição de garante do médico, por 

exemplo, ao recusar atender o paciente, realizar uma anamnese detalhada do caso, solicitar 

exames. Sobrevindo o falecimento do paciente, ao médico pode ser imputada a 

responsabilização por homicídio comissivo por omissão.  

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:  

 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECUSA REITERADA E 
INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO MÉDICO À PESSOA GRAVEMENTE 
ENFERMA. DOLO EVENTUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REAPRECIAÇÃO DE 
MATERIAL PROBATÓRIO. DENEGAÇÃO. 1. O presente habeas corpus 
reproduz, substancialmente, as teses argüidas perante o Superior Tribunal de 
Justiça relacionadas à alegação de inépcia da denúncia e do aditamento e da 
ausência de justa causa para a deflagração da ação penal envolvendo o paciente. 
2. Para configuração do dolo eventual não é necessário o consentimento explícito 
do agente, nem sua consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento. 
Faz-se imprescindível que o dolo eventual se extraia das circunstâncias do 
evento, e não da mente do autor, eis que não se exige uma declaração expressa 
do agente. Na realidade, o dolo eventual não poderia ser descartado ou julgado 
inadmissível na fase do iudicium accusationis. 3. A tese da inépcia da denúncia e 
do aditamento, à evidência, não se sustenta, eis que foram preenchidos os 
requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, inclusive em razão da 
observância dos atos previstos no art. 384, parágrafo único, do CPP, por força do 
aditamento à denúncia. 4. No primeiro momento (o do oferecimento da denúncia), 
ao paciente foi imputada a conduta de ter agido negligentemente e de modo 
imperito, ao não empregar os meios necessários para ministrar tratamento na 
pequena vítima, sendo que no curso da instrução, sobrevieram novos elementos de 
prova que apontaram para a ocorrência de possível dolo eventual na conduta do 
paciente. Assim, no segundo momento (o do aditamento à denúncia), descreveu-
se a conduta de o paciente haver se recusado, por duas vezes, em dias consecutivos, 
a atender à vítima que já apresentava sérios problemas de saúde, limitando-se a 
dizer para a avó da vítima que a levasse de volta para casa, e somente retornasse 
quando o médico pediatra tivesse retornado de viagem. 5. Em tese, o único 
médico plantonista, procurado mais de uma vez durante o exercício de sua 
atividade profissional na unidade de saúde, cientificado da gravidade da 
doença apresentada pelo paciente que lhe é apresentado (com risco de vida), 
ao se recusar a atendê-lo, determinando o retorno para casa, sem ao menos 
ministrar qualquer atendimento ou tratamento, pode haver deixado de 
impedir a ocorrência da morte da vítima, sendo tal conduta omissiva 
penalmente relevante devido à sua condição de garante. 6. Somente é possível 
o trancamento da ação penal quando for evidente o constrangimento ilegal sofrido 
pelo paciente, não havendo qualquer dúvida acerca da atipicidade material ou 
formal da conduta, ou a respeito da ausência de justa causa para deflagração da 
ação penal. Não é a hipótese, competindo ao juiz natural que é o tribunal do 
júri a avaliação da existência de elementos suficientes para o reconhecimento 
da prática delitiva pelo paciente na modalidade de homicídio sob a 
modalidade do dolo eventual. 7. Habeas corpus denegado. 
(HC 92304, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 
05/08/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-
02329-03 PP-00431 RTJ VOL-00205-03 PP-01339) (grifo nosso)  
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Como visto, a linha de distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente é muito 

tênue, sendo grande a dificuldade de distingui-los no caso concreto, por serem elementos 

subjetivos.  

Nesse norte, verifica-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

no qual há relato de que num mesmo contexto fático, dois médicos militares foram 

denunciados por homicídio culposo e por homicídio doloso, com dolo eventual:  

 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MORTE 
DE CRIANÇA DEPOIS DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL MILITAR POR 
MÉDICOS MILITARES DO EXÉRCITO. AÇÕES PENAIS INSTAURADAS 
NA JUSTIÇA MILITAR (HOMICÍDIO CULPOSO) E NA JUSTIÇA COMUM 
ESTADUAL (HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL). FUNDADA DÚVIDA 
QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. AFERIÇÃO 
POSSÍVEL SOMENTE APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, 
OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A 
AMPLA DEFESA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO 
SOCIETATE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 
1. Hipótese em que dois médicos militares do Exército, depois de atenderem em 
hospital militar uma criança enferma que veio a óbito em seguida, foram 
denunciados, de um lado, pelo Ministério Público Militar, acusados do delito do 
art. 206, § 1.º, do CPM (homicídio culposo) perante o Juízo da 3.ª Auditoria da 3.ª 
CJM; e, de outro lado, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 
acusados do delito do art. 121, caput, do CP (homicídio com dolo eventual) perante 
o Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria - RS. 
2. A teor do art. 9.º, inciso II, alínea b, c.c. o parágrafo único do mesmo artigo, do 
Código Penal Militar, o crime doloso contra a vida praticado por militar contra 
civil é da competência da Justiça Comum. 
3. Para se eliminar a fundada dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, de 
modo a afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa, é necessário o exame 
acurado do conjunto probatório, a ser coletado durante a instrução criminal, 
observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 
4. Deve o feito tramitar na Justiça Comum Estadual, pois, havendo dúvida quanto 
à existência do dolo na conduta, prevalece o princípio do in dubio pro societate, 
que leva o julgamento para o Tribunal do Júri, caso seja admitida a acusação em 
eventual sentença de pronúncia. Se, no entanto, o juiz se convencer de que não 
houve crime doloso contra a vida, remeterá os autos ao juízo competente, em 
conformidade com o disposto no art. 419 do Código de Processo Penal. 
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1.ª Vara 
Criminal Santa Maria - RS. 
(CC 130.779/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 11/06/2014, DJe 04/09/2014) (grifo nosso)  
 
 

Destarte, havendo dúvida sobre o elemento subjetivo, somente no curso da 

persecução penal é que será possível provar a inexistência de dolo eventual ou a inocência 

do profissional da Medicina. 

 



116 
 

7.1.3 A responsabilidade penal do médico em crimes culposos: negligência, 

imprudência e imperícia 

 

Ao lado do dolo, a conduta culposa configura uma das modalidades elementares de 

cometimento de crime, que tem grande relevância, quando se trata da prática de delitos por 

médicos, no exercício profissional.   

O art. 18, inciso II, do Código Penal, dispõe que o crime é culposo quando o agente 

causar o resultado mediante imprudência, negligência ou imperícia.  

Conforme o art. 18, parágrafo único, do CP, somente é possível a responsabilização 

criminal por culpa se houver a previsão expressa do crime na forma culposa. Se a lei penal 

não prever a modalidade culposa expressamente, o crime somente será punido se houver 

dolo.  

A respeito da culpa penal do médico, Paulo Vinicius Sporleder de Souza traz 

importantes ensinamentos:  

 
Além do dolo, o fato culposo é uma das formas básicas de aparecimento do crime 
que vem assumindo um papel cada vez maior na criminalidade diante da crescente 
tecnificação e dos riscos da atual sociedade. Em direito penal, a responsabilidade 
do médico por culpa deriva da constatação dos seguintes elementos: a) violação 
do dever objetivo de cuidado; b) previsibilidade objetiva do resultado; c) princípio 
da confiança; d) previsibilidade subjetiva; e) imputabilidade, potencial 
consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.247 
 
 

Tradicionalmente, a culpa é classificada em três modalidades, quais sejam, a 

negligência, a imprudência e a imperícia.  

Analisemos os conceitos das três modalidades de culpa:  

a) Imprudência: consiste na culpa daquele que age, isto é, surge no momento em 

que um fato é realizado sem o cuidado necessário. Trata-se de um agir descuidado. É sempre 

decorrente de um comportamento positivo.248 

b) Negligência: consiste na culpa na modalidade omissiva. Aqui a pessoa deixa de 

tomar o cuidado que é preciso antes de iniciar a ação.249 

                                                 
247 SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de. op. cit., p. 25-26.  
248 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 59. 
249 Ibidem. 
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c) Imperícia: trata-se da ausência de conhecimentos técnicos ou de habilitação para 

exercer determinada atividade profissional.250 

Na imperícia, falta ao agente aptidão para exercer a arte ou profissão. A imperícia 

decorre de ação ou omissão de alguém que não tem capacidade para tanto, ante a falta de 

conhecimento ou a inexperiência.251 

Uma vez verificadas as modalidades de crime culposo, surge a seguinte questão: 

pode um médico ser responsabilizado por crime culposo por imperícia?  

O tema em discussão ganha relevância diante do fato de que, como visto, uma vez 

formado em Medicina, com registro no CRM, o médico está legalmente apto a exercer a 

profissão em qualquer área. A residência médica é considerada curso de pós-graduação. Há 

restrição apenas quanto à publicidade, pois um médico não pode divulgar ser especialista em 

determinado ramo sem possuir referido título acadêmico.  

Diante desse contexto em que o médico possui habilitação para exercer a Medicina 

em qualquer área, Edmilson de Almeida Barros Júnior entende que não é cabível a 

responsabilização do médico por crime culposo na modalidade imperícia, mas apenas por 

imprudência ou negligência. Afirma o autor que:  

 
• Dentre as espécies de culpa estrita, sem dúvida, a imperícia é o tema mais 
delicado e controvertido. Além do mais, mesmo para os juristas ou para a classe 
médica, em muitos casos, é praticamente impossível caracterizar alguma 
modalidade isolada de culpa (imprudência e/ou a negligência pura). O profissional 
legalmente habilitado, dentro dos limites impostos pela lei, é perito em toda e 
qualquer área ou subárea da profissão, podendo praticar quaisquer atos, mesmo 
que não seja especialista. As faltas mais grosseiras, por piores que sejam, 
praticadas por estes profissionais legalmente habilitados, somente podem ser, 
eventualmente, enquadradas no dolo, na imprudência ou na negligência, jamais na 
imperícia. Na doutrina, a hipótese de imperícia somente pode ser vislumbrada em 
situações analisadas de forma superficial. O termo imperito deve ser reservado 
para pessoas inabilitadas legalmente que pratiquem atos cuja habilitação legal é 
previamente exigida. É impossível rotular de imperito aquele profissional portador 
de diploma que legalmente lhe outorgue condições de livre desempenho laboral. 
O suposto erro profissional, devidamente apurado, a rigor, somente pode ser 
enquadrado como negligência ou imprudência. Raramente por dolo e nunca por 
imperícia. Tal constatação é decorrência lógica do princípio da legalidade e da 
imanência técnica profissional. A exclusão da imperícia como forma de aferição 
da culpa na responsabilidade civil, na prática, não inviabiliza a responsabilização 
civil. Não raro, o suposto ato imperito pode ser perfeitamente enquadrado como 
imprudência ou negligência.252 
 

                                                 
250 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 59. 
251 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 183). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2, p. 
124.  
252 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 332.  
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Não concordamos com esse posicionamento de Barros Júnior, pois a nosso ver, é 

possível a responsabilização do médico por imperícia, visto que esta também pode ser 

caracterizada pela ausência dos conhecimentos técnicos essenciais para exercer a profissão.  

Cumpre ressaltar que a imperícia não se confunde com o erro profissional (erro de 

diagnóstico escusável), em que o agente é isento de responsabilidade, ou seja, o resultado 

não lhe é imputado, nem mesmo a título de culpa.253 

André Estefam explica como se caracteriza o erro profissional e exemplifica esta 

hipótese:  

 
Não se pode confundir imperícia com o conceito jurídico de erro profissional, 
sinônimo de erro de diagnóstico escusável (leia-se: que isenta de 
responsabilidade). Exemplo: o médico, ao tratar o paciente, aplicou a técnica que 
os livros de Medicina recomendavam. No entanto, seu diagnóstico estava errado, 
pois a pessoa contraíra outra doença, diversa da que ele imaginava. A pessoa, em 
face dos medicamentos receitados pelo profissional, tem seu processo de 
deterioração do organismo acelerado e acaba morrendo. Nesse caso, o profissional 
não responde pelo resultado, nem a título de culpa. A falha não foi do médico, que 
agiu de acordo com os conhecimentos de sua ciência, mas da própria Medicina 
(tanto que qualquer outro profissional medianamente preparado teria cometido o 
mesmo equívoco).254 
 
 

Segundo Luiz Regis Prado:  

 
Não se deve confundir culpa – por imperícia –, por exemplo, com erro profissional. 
Isso vale dizer: o eventual erro científico (ex.: diagnóstico, tratamento, cirurgia) 
realizado por profissional habilitado (ex.: médico, dentista), quando este procede 
de conformidade com a lex artis e a metodologia científica regularmente adotada, 
não constitui infração ao dever objetivo de cuidado caracterizador da conduta 
culposa.255 
 
 

Não se configura a culpa do médico na hipótese de tratar-se de doença cujo 

diagnóstico é difícil (meningococemia), caso não haja, na pele do paciente, manchas ou 

lesões. Também não há culpa do profissional caso a infecção tenha sido causada por 

contaminação da bolsa empregada na transfusão de sangue, mesmo que o médico não tenha 

suspendido o procedimento ante o mal-estar da pessoa sob seus cuidados. Por outro lado, 

resta configurada a culpa médica caso o erro de diagnóstico e terapêutica tenha sido causado 

                                                 
253 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 183). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2, p. 
124-125. 
254 Ibidem, grifos do autor. 
255 PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: jurisprudência; conexões lógicas com os vários ramos 
do direito. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 109. 
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pela omissão na realização de procedimentos indicados diante dos sintomas apresentados 

pelo paciente.256 

Diante da baixa qualidade dos cursos de Medicina no Brasil, com a formação de 

médicos que não estão devidamente preparados para o exercício da profissão, entendemos 

ser plenamente cabível a responsabilização do médico por imperícia.  

Alexandre Martins dos Santos explica que:  

 
Segundo dados não oficiais, em aproximadamente 70% dos processos criminais 
contra médicos, o profissional não possui título de especialista na área que, em 
tese, cometeu o delito. Ficando claro que a falta de formação específica leva o 
profissional a cometer na prática, falhas que cometeria em estágio, com a 
supervisão de outro profissional mais experiente, o qual poderia evitar os efeitos 
da falha.257 
 
 

Como exemplo de imperícia, pode-se citar um médico que ao proceder à cura de 

uma ferida, termina por amputar a perna do paciente.258 

Janaina Conceição Paschoal entende que, na realidade, há somente duas 

modalidades de culpa, quais sejam, a imprudência e a negligência:  

 
O crime é culposo quando, havendo previsão legal dessa modalidade de delito, o 
agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, que 
seriam as três formas de culpa. 
Na verdade, existem apenas duas formas de culpa, a imprudência e a negligência, 
podendo-se falar em imperícia quando qualquer uma dessas formas for praticada 
por um profissional em seu âmbito de atuação. 
Assim, se um médico, ao operar um paciente, é imprudente ou negligente, fala-se 
em imperícia.259 
 
 

Dessa forma, para Janaina Conceição Paschoal a imperícia consiste na culpa nas 

modalidades de negligência ou imprudência quando cometidas por um profissional em sua 

esfera de atuação.  

Outro aspecto relevante no que tange à responsabilidade penal em crimes culposos 

é o princípio da confiança. Não se pode responsabilizar criminalmente o médico que age 

corretamente, confiando no trabalho dos membros de sua equipe, caso haja um dano, v.g., 

                                                 
256 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 462.  
257 SANTOS, Alexandre Martins dos. op. cit., p. 45.  
258 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 59. 
259 PASCHOAL, Janaina Conceição. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 62. 
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pelo emprego de dose equivocada de uma substância que provoque o óbito do paciente, por 

um erro de outrem, para o qual o profissional da Medicina não concorreu.260 

No âmbito penal, não se presume a culpa, devendo esta ser inequivocamente 

comprovada.  

A culpa médica possui especificidades que dizem respeito ao exercício da 

Medicina, além dos requisitos que são aplicáveis a qualquer espécie delitiva, devendo 

sempre ser consideradas as circunstâncias em que atua o médico, diante de sua realidade 

fática.  

O parâmetro utilizado para constatar a existência de imperícia do profissional da 

Medicina é a utilização da lex artis, que possibilita verificar se foi correto o meio escolhido 

para atingir o fim almejado e perquirir a previsibilidade do fato danoso. Com efeito, ao agir 

em consonância com a lex artis, o médico atua no exercício regular do direito, afastando a 

ilicitude de sua conduta.261  

Ensina Edmilson de Almeida Barros Júnior que:  

 
Por lex artis se entende a técnica/conduta corretamente utilizada pelo médico em 
benefício de seu paciente. Aponta quem e como se deve atuar. Geralmente se 
aplica para as profissões que exigem uma técnica de exploração e prática 
fundamentada em resultados empíricos, como é o caso da profissão médica.  
Com base na utilização da lex artis (arte da profissão), cada profissional médico 
possui o indissociável dever de se dedicar da melhor maneira, disponibilizando ao 
seu assistido o máximo de seus predicados intelectuais e suas habilidades técnicas, 
utilizando-se, ainda, de todos os recursos necessários e disponíveis para beneficiar 
seus assistidos. 
É dever do profissional de saúde, incluindo o médico, pautar suas condutas de 
acordo com a lex artis, de forma independente às circunstâncias concretas, 
devendo dominar o conhecimento atualizado, adquirido nos seus estudos de 
graduação e pós-graduações, melhorando a sua credibilidade e a da Medicina 
perante o paciente e a sociedade. 
Para que esses objetivos sejam atendidos deve o esculápio renovar e atualizar seus 
conhecimentos continuamente, sob pena de responsabilização, inclusive ética.262 
 
 

Nesse contexto, impende destacar que o Projeto Diretrizes da Associação Médica 

Brasileira traz uma série de protocolos, com orientações aos médicos a respeito de  

                                                 
260 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 183). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2, p. 
124.  
261 SCHREIBER, Simone. Reflexões acerca da responsabilidade penal do médico. Revista Jus Navigandi, ISSN 
1518-4862, Teresina, ano 10, n. 801, 12 set. 2005. Disponível em:  <https://jus.com.br/artigos/7271>. Acesso 
em: 31 dez. 2017. 
262 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Código de Ética Médica 2010: comentado e interpretado: 
(resolução CFM 1.931/2009). São Paulo: Atlas, 2011b, p. 49. 
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procedimentos diagnósticos e terapêuticos, que, uma vez adotados adequadamente, podem 

ser um parâmetro para aferição da observância à lex artis.263 

Consoante o princípio do risco tolerado, existem comportamentos que, embora 

perigosos, são essenciais, não podem ser evitados e, ante seu caráter de emergência, são 

considerados como lícitos. Há que ser praticada a ação, ainda que arriscada, admitindo-se 

eventuais erros, visto a inexistência de outra alternativa. Como exemplo pode ser citado o 

médico que faz uma cirurgia em situação precária, o que pode levar o paciente a óbito.264 

Havendo a observância das regras técnicas da Medicina pelo profissional, não há 

que se falar em culpa, em nenhuma de suas modalidades. Nessa linha de pensamento, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça:  

 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA NA CONDUTA 
PROFISSIONAL DE MÉDICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MORTE RESULTANTE DE EDEMA 
PULMONAR. PACIENTE ANESTESISTA INTEGRANTE DA EQUIPE QUE 
REALIZOU INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NA VÍTIMA PARA CONTER 
HEMORRAGIA ABDOMINAL. IMPREVISIBILIDADE DO ÓBITO, 
PASSADOS CINCO DIAS DO PROCEDIMENTO INVASIVO. PROVA 
LÍVIDA QUANTO AOS CUIDADOS DISPENSADOS PELO ACUSADO. 
DEVIDA OBSERVAÇÃO DAS REGRAS TÉCNICAS NO EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO. DESNECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DA PROVA 
PARA SE CONSTATAR A INEXISTÊNCIA DE CULPA, EM QUAISQUER 
DE SUAS MODALIDADES. INFELICITAS FACTI EVIDENCIADO. 
EXCLUSÃO DE ILICITUDE DO ATO IMPUTADO AO PACIENTE QUE SE 
IMPÕE. FALTA DE JUSTA CAUSA À PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM 
CONCEDIDA. 
1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida de todo 
excepcional, mostrando-se possível, no entanto, quando se mostrar flagrante a 
ausência de indícios de autoria, a atipicidade dos fatos narrados ou a extinção da 
punibilidade do agente. 
2. Restando comprovada a atuação cuidadosa e profissional dispensada pelo 
paciente, enquanto integrante da equipe cirúrgica que realizou intervenção na 
vítima visando a estancar hemorragia abdominal, após a qual foi a mesma 
encaminhada à UTI e lá permaneceu por cinco dias, vindo à óbito em razão de 
edema pulmonar, não se vislumbra justa causa para a deflagração da ação penal 
em seu desfavor, imputando-se-lhe a prática do crime de homicídio culposo em 
razão da negligência na conduta médica, eis que não se mostram presentes na 
hipótese quaisquer das modalidades da culpa. 
3. Ordem concedida, para trancar a Ação Penal n. 2005.0000092-4, movida em 
desfavor do paciente perante a Vara Criminal da comarca de Paranaguá/PR. 
(HC 100.130/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
12/08/2010, DJe 11/10/2010) 
 
 

                                                 
263 Disponível em: <http://diretrizes.amb.org.br/>. Acesso em: 10 jan. 2018.  
264 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 60. 
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Diante da grande incidência de crimes culposos cometidos por profissionais por 

erro médico, via de regra, o delito de lesão corporal culposa, é relevante debater-se a respeito 

da configuração de concurso de pessoas em crimes culposos.  

Pedro Henrique Carneiro da Fonseca entende ser cabível o concurso de pessoas em 

crimes culposos. O autor cita como exemplo a situação em que um grupo composto por 04 

médicos, em procedimento cirúrgico, ao invés de amputar o braço direito lesado do paciente 

que sofreu acidente, amputa o braço esquerdo, tendo que amputar o braço direito 

ulteriormente, comete o crime de lesão corporal gravíssima. Nesta hipótese, segundo o autor, 

todos os 04 médicos atuaram de forma negligente, visto que agiram sem o cuidado que era 

devido. Portanto, configura-se concurso de pessoas em crime culposo, respondendo cada 

médico na medida de sua culpabilidade.265 

Todavia, se no mesmo contexto houver um enfermeiro, na condição de partícipe, 

Pedro Henrique Carneiro da Fonseca defende a tese de que apenas é possível a participação 

dolosa em crime culposo, pois seria aceitável que o partícipe procedesse ao auxílio dos 

médicos no cometimento do crime culposo. No entanto, o autor não acredita que seria 

possível a participação do enfermeiro de forma culposa em delito culposo.266 

Filiamo-nos a este entendimento sobre o cabimento de concurso de agentes em 

crimes culposos, nos moldes do art. 29267 do Código Penal, devendo cada um ser 

responsabilizado conforme seu grau de culpabilidade. Também entendemos que a condição 

de partícipe em crime culposo somente pode ocorrer de forma dolosa.  

No entanto, é importante ter em mente a questão da responsabilidade por atos 

médicos em equipe, em que cada membro tem uma atribuição, sendo necessário delimitar-

se a responsabilidade de cada componente do grupo.  

Indaga-se: é cabível a responsabilização do médico-chefe pelo cometimento de 

crime culposo, por erro cometido por algum membro de sua equipe?  

Faz-se necessário identificar a não observância ao dever objetivo de cuidado pelo 

próprio chefe de equipe médica para que este seja responsabilizado por delito culposo por 

                                                 
265 FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da. op. cit., p. 257-258. 
266 Ibidem. 
267 “Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida 
de sua culpabilidade.  
§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.  
§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa 
pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.” 
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dano causado por imprudência de outrem. É dizer, deve ter havido imprudência pelo chefe 

da equipe ao realizar o convite de um profissional que ele deveria ter ciência de que não 

estava devidamente capacitado para o exercício da função que lhe foi atribuída. Ou mesmo 

negligência ao não checar se o profissional convidado tinha capacitação ou uma 

especialização adequada para desempenhar de forma adequada seu mister. Além disso, se o 

agente causador do dano era um médico recém-formado, ou ainda, um enfermeiro ou 

instrumentador, que apenas poderia desempenhar sua função mediante orientação e direção 

do médico-chefe da equipe, de forma constante, a culpa deste pode ser caracterizada pela 

negligência ao desempenhar seu papel diretivo.268 

Destarte, na esfera penal, não se pode presumir a responsabilidade do médico-chefe 

que tenha montado uma equipe, pelos danos causados por qualquer um de seus componentes. 

Ainda que haja relação de hierarquia entre os membros da equipe e o médico-chefe, por 

subordinação, não há que se falar em presunção de culpa. Tampouco em relação aos médicos 

que tenham sido convidados para participar da equipe em virtude da necessidade de divisão 

de tarefas de acordo com suas especialidades, situação em que não há hierarquia na relação, 

como no caso em que há um médico cirurgião e o anestesista da equipe.269  

Assim sendo, não há que se falar em responsabilidade penal do médico cirurgião-

chefe por dano causado ao paciente por erro cometido exclusivamente pelo médico 

anestesista.270 

 

7.2 Exame dos tipos penais previstos como infrações deontológicas no Código de Ética 

Médica 

 

No desenvolvimento do presente estudo, inicialmente, foi realizada a análise de 

todos os dispositivos do Código de Ética Médica que configuram infrações ético-

disciplinares, examinando-se comparativamente quais deles correspondem a tipos penais 

vigentes no ordenamento jurídico pátrio.  

                                                 
268 SCHREIBER, Simone. op. cit. 
269 Ibidem. 
270 GORGA, Maria Luiza. op. cit., p. 60. 
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Desta feita, neste ponto da dissertação, faremos uma análise dos tipos penais que 

identificamos a partir das condutas deontológicas previstas no Código de Ética Médica.  

Diante da imensa produção legislativa no Brasil, com inúmeros tipos penais em 

diversas leis esparsas, é possível que existam eventualmente outras condutas inseridas no 

Código de Ética Médica que possam configurar infrações penais. Portanto, a análise aqui 

realizada é exemplificativa, mediante o estudo dos principais tipos penais identificados.  

Como resultado deste ponto da pesquisa, observamos que mais de metade das 

infrações ético-disciplinares previstas no atual Código de Ética Médica correspondem a tipos 

penais.  

Nesse contexto, importa frisar que algumas destas condutas antiéticas apenas 

configuram crimes quando são praticadas por médicos servidores públicos.  

O resultado desta análise comparativa que realizamos pode ser visualizado no 

Quadro constante no Apêndice desta dissertação.  

Nas palavras de Nélson Hungria:  

 
A punição de certos ilícitos na esfera do direito administrativo, ao invés de o ser 
na órbita do direito penal comum, não obedece, como já frisamos, senão a razões 
de conveniência política: para o direito penal comum é transportado apenas o 
ilícito administrativo de maior gravidade objetiva ou que afeta mais direta e 
intensamente o interesse público ou social, passando, assim, a ilícito penal. O 
ilícito administrativo de menor entidade não reclama a severidade da pena 
criminal.271 
 
 

Desse modo, os ilícitos administrativos dotados de maior gravidade são 

transportados para o Direito Penal. E isso ocorre inclusive na seara ético-disciplinar dos 

médicos, em que mais da metade das condutas elencadas como infrações deontológicas 

correspondem a crimes.  

No presente estudo, faremos uma análise mais aprofundada nos delitos que 

consideramos mais graves, que podem trazer como consequência até mesmo a cassação do 

exercício profissional do médico, como por exemplo, homicídio, crimes contra a dignidade 

sexual, etc.  

                                                 
271 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal – Título II. Primeira Parte. In: HUNGRIA, Nélson; 
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal: arts. 11 ao 27. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, v. 1, Tomo II, p. 38-39. 
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Importa consignar que mesmo crimes de menor gravidade, como os relacionados à 

publicidade médica, podem culminar com a cassação do médico, por motivos políticos e 

morais que permeiam a seara ética. 

O art. 30 do Código de Ética Médica, inserido no Capítulo V “Dos Direitos 

Humanos” preconiza, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 30. Usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime. 
 
 

Com efeito, a leitura desse dispositivo conduz ao entendimento de que configura 

infração ético-profissional o médico valer-se do exercício da profissão para cometer crime 

(como autor ou coautor) ou favorecer a prática delitiva (na qualidade de partícipe). Logo, 

qualquer crime praticado pelo médico no exercício da profissão configura falta ética. 

Trata-se de uma norma subsidiária, que pode responsabilizar o médico pela 

participação ou cometimento de qualquer crime, mesmo que a conduta não esteja prevista 

expressamente como infração ético-profissional.  

Outro ponto relevante consiste no fato de que uma quantidade significativa dos 

crimes médicos, que correspondem a condutas antiéticas previstas no Código de Ética 

Médica, configuram crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima cominada é de 

até 2 (dois) anos, cumulada ou não, com pena de multa, nos termos do art. 61272 da Lei nº 

9.099/1995. 

Os crimes de menor potencial ofensivo são julgados pelo Juizado Especial 

Criminal, consoante prevê o art. 60273, caput, da Lei nº 9.099/1995. Tais crimes possibilitam 

a aplicação de institutos jurídicos que podem ser benéficos para o réu, conforme o caso 

concreto, como: composição civil, transação penal e suspensão do processo. 

Passemos à análise dos principais tipos penais em que os profissionais da Medicina 

podem incorrer no exercício de sua profissão, que identificamos no Código de Ética Médica. 

                                                 
272 Lei nº 9.099/1995: “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.” 
273 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.”  
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Preliminarmente, examinaremos os tipos penais de possível enquadramento das condutas 

médicas. Feita esta análise da parte criminal, analisaremos os dispositivos do CEM que 

podem ser enquadrados aos tipos penais.  

Consigna-se que nos crimes em exame o médico figura como sujeito ativo, tendo 

como sujeito passivo o paciente sob seus cuidados, e, em alguns casos, conforme a natureza 

do delito cometido, o Estado, a coletividade etc.  

Cabe, também, ressaltar, que há diversas condutas deontológicas previstas no 

Código de Ética Médica que podem configurar mais de um tipo penal (por exemplo, o art. 

24 do CEM). Nesse contexto, haverá dispositivos analisados mais de uma vez, sob o enfoque 

do tipo penal abordado em cada tópico.  

O objetivo é trazer à lume as questões mais relevantes atinentes aos crimes médicos, 

constatados a partir dos tipos previstos no Código de Ética Médica, sem a pretensão de 

esgotar o assunto.  

Frise-se que a definição do bem jurídico é essencial para a compreensão dos tipos 

penais. Os demais elementos dos crimes serão abordados tangencialmente, conforme a sua 

relevância para o Direito Médico.  

 

7.2.1 Homicídio 

 

O delito de homicídio é tipificado no art. 121274 do Código Penal.  

A conduta que se pune é: “matar alguém”. Assim, o homicídio é a eliminação da 

vida de um ser humano por outrem.  

O crime de homicídio é previsto nas modalidades dolosa e culposa (conforme o § 

3º do art. 121 do CP275).  

                                                 
274 CP “Homicídio simples  
Art. 121. Matar alguem:  
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.” 
275 CP: “Art. 121 [...]  
Homicídio culposo  
§ 3º Se o homicídio é culposo:  
Pena - detenção, de um a três anos.”  
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O bem jurídico tutelado é a vida humana.276 

Considera-se que há vida com o início do trabalho de parto, ou seja, com o 

rompimento do saco amniótico. Antes de iniciar-se o parto, haverá a prática do delito de 

aborto. Desse modo, a eliminação da vida biológica do feto, ao iniciar-se o parto, já configura 

o homicídio.277 

Verifica-se que é comum a imputação da conduta de homicídio aos profissionais da 

Medicina.  

Obviamente, o médico, no exercício de seu mister, não deseja o óbito de seu 

paciente, atuando para evitá-lo. Todavia, se o profissional tiver a intenção de causar a morte 

do paciente, haverá caracterização do crime de homicídio doloso.278 

A prática de homicídio culposo é muito mais recorrente, havendo, no entanto, 

médicos que são responsabilizados por homicídio doloso, precipuamente a título de dolo 

eventual279, conforme já tratado nesta dissertação.  

O homicídio culposo pode ser praticado por imprudência, negligência e imperícia.  

Em se tratando de homicídio culposo no âmbito da Medicina, podem praticar o 

crime o médico ou seus auxiliares (que colaboram direta ou indiretamente), de forma isolada 

ou mediante concurso de pessoas.280 

No curso de um procedimento cirúrgico, caso o paciente revele, no início do 

procedimento de sedação, que apresenta grande intolerância aos anestésicos ministrados, se 

a equipe médica não suspender a aplicação de anestesia e continuar na operação, 

principalmente se tinha conhecimento prévio de ser o paciente alérgico, será 

responsabilizada por homicídio culposo.281 

Não há caracterização do homicídio culposo caso o profissional da Medicina tenha 

tomado todas as providências que foram possíveis para resolver o problema de saúde da 

                                                 
276 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 308.  
277 Idem, p. 309.  
278 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade médica: civil, criminal e ética. 2 ed. rev. e atual. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2001, p. 175. 
279 Cf. STF (HC 92304, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008) e STJ 
(CC 130.779/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 
04/09/2014).  
280 SEBASTIÃO, Jurandir. op. cit., p. 175. 
281 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 462.  
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pessoa sob seus cuidados, tendo empregado o procedimento operatório indicado ao caso, 

sendo o acidente intrínseco ao risco do método cirúrgico empregado.282 

Ademais, configura-se negligência a hipótese em que o médico, ao realizar o parto 

por cesariana, diante de sangramento anormal da parturiente, não adota as medidas 

adequadas ao caso em tempo hábil.283 

A pena do crime de homicídio doloso, previsto no caput do art. 121 do CP, é de 

reclusão de 6 a 20 anos. Por outro lado, a pena do crime de homicídio culposo (art. 121, § 3º 

do CP), é de detenção, de 1 a 3 anos.  

O § 4º284 do art. 121 do Código Penal traz uma causa de aumento de pena de 1/3 

(um terço) na hipótese de o crime de homicídio culposo resultar de inobservância de regra 

técnica de profissão, arte ou ofício.  

Dessa forma, o médico, ao incorrer na prática de homicídio culposo, pode ter a sua 

pena aumentada em um terço por inobservância da regra técnica da profissão, ante o maior 

grau de reprovabilidade da conduta.285 

Portanto, a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 121 incide na esfera 

da culpabilidade, 

Neste ponto, é relevante observar que não se confunde a imperícia com a 

inobservância da regra técnica da profissão. Na imperícia, o agente desconhece ou ignora as 

técnicas da profissão (de forma total ou parcial), enquanto que na modalidade agravada, o 

agente tem o conhecimento da técnica, mas as ignora.286  

É cediço na jurisprudência do Tribunais Superiores que não há bis in idem na 

incidência da causa de aumento de pena por inobservância da regra técnica ou profissão em 

homicídio culposo cometido por médico, justificando-se o plus na pena como decorrência 

                                                 
282 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 462. 
283 Ibidem. 
284 CP: “Art. 121 [...] 
Aumento de pena  
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra 
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura 
diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a 
pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 
60 (sessenta) anos. [...]” 
285 FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da. op. cit. p. 261-262. 
286 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 183). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2, p. 
127.  
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do descumprimento do dever de cuidado e/ou da não aplicação de diligência ou de cuidado 

exigidos nas circunstâncias do caso concreto.  

Nesse sentido, confira-se decisão do Supremo Tribunal Federal:  

 
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – 
HOMICÍDIO CULPOSO – MÉDICO – INOBSERVÂNCIA DE REGRA 
TÉCNICA DE PROFISSÃO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 
– IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL DA MEDICINA NO ATENDIMENTO À 
VÍTIMA – COMPATIBILIDADE DESSE ELEMENTO DA CULPA COM A 
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, § 4º, DO CÓDIGO PENAL 
– INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” – PRECEDENTES – RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. – Tratando-se de profissional da área de saúde 
(médico), a inobservância, por ele, de regra técnica de profissão legitima a 
exasperação da pena imponível pela prática do delito de homicídio culposo, eis 
que a causa especial de aumento da sanção penal prevista no art. 121, § 4º, do 
CP, além de não constituir “bis in idem”, justifica-se em razão do 
descumprimento, pelo médico, do dever de cuidado e/ou da falta de diligência 
ou cautela que as circunstâncias do caso dele exigiam. Ocorrência, na espécie, 
de imperícia profissional justificadora da incidência da causa especial de aumento 
de pena referida no § 4º do art. 121 do CP. 
(RHC 129946 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-
2016 PUBLIC 28-04-2016) (grifo nosso)  
 
 

No julgado do RHC 129946, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há bis in 

idem no contexto de homicídio culposo cometido pelo médico, por imperícia profissional, a 

qual justificou a incidência da causa de aumento de pena por inobservância da lex artis.  

Na mesma linha de pensamento, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:  

 
HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENA. HOMICÍDIO 
CULPOSO. ART. 121, § 3.º E 4.º, DO CÓDIGO PENAL. NEGLIGÊNCIA. 
INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. BIS IN IDEM. 
INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. O homicídio culposo se caracteriza com a imprudência, negligência ou 
imperícia do agente, modalidades da culpa que não se confundem com a 
inobservância de regra técnica da profissão, que é causa especial de aumento de 
pena que se situa no campo da culpabilidade, por conta do grau de reprovabilidade 
da conduta concretamente praticada. 
2. Não há bis in idem pelo aumento implementado com base no § 4.º do art. 
121 do Código Penal, em razão de constatar-se circunstâncias distintas, uma 
para configurar a majorante, outra para o reconhecimento do próprio tipo 
culposo. 
3. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que o Paciente agiu com 
negligência, pois não notou os evidentes sintomas de meningite que a vítima 
apresentava e inobservou a regra técnica da profissão de médico, porque deixou 
de realizar o exame indicado quando há probabilidade de infecção e ministrar 
tratamento específico a base de antibióticos. 
4. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 
5. Ordem de habeas corpus denegada. 
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(HC 231.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
26/08/2014, DJe 04/09/2014) (grifo nosso)287 
 
 

No julgamento do HC 231.241/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não 

há que se confundir as modalidades de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) com a 

inobservância de regra técnica da profissão, que configura causa especial de aumento de 

pena que incide na esfera da culpabilidade, diante do grau de reprovabilidade social da 

conduta praticada pelo agente no caso concreto.  

 
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. 
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO 
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA 
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. 
CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE 
PREVISTA NO ART. 121, § 4º, DO CP. DENÚNCIA QUE DESCREVE COM 
PRECISÃO DUAS CONDUTAS. NEGLIGÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DE 
REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. ADMISSIBILIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 3. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95). NÃO 
SATISFAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE . 4. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do 
ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, 
mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do 
remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código 
de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal 
Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir 
o recurso ordinariamente cabível para a espécie. 
Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no 
intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente a ser sanado 
mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla 
defesa e ao devido processo legal. 
2. Para a incidência do § 4º do 121 do Código Penal, faz-se necessária a 
indicação clara de qual regra técnica não fora observada pelo profissional, 
exigindo-se da denúncia a descrição precisa do fato correspondente à 
imprudência, negligência ou imperícia, bem assim do dado que indique a 
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Essa exigência é 
ainda maior no campo médico, pois as normas de cuidado próprias da 
profissão normalmente estão incluídas no padrão comum de diligência, sendo 
laborioso distinguir a negligência ordinária na prática da medicina - art. 121, 
§ 3º, do Código Penal - da profissional. Noutras palavras, o desrespeito às 
normas técnicas não pode se apresentar como a própria falta de diligência ou 
como núcleo caracterizador da ausência do devido cuidado, pois, do 
contrário, incorrer-se-á em invencível bis in idem. 
3. No caso a denúncia descreve de forma pormenorizada a falta de cuidado da 
médica, ora paciente, com a vítima, doadora de medula óssea que veio a falecer 
em razão do procedimento preparatório ao transplante, bem como a inobservância 
da regra técnica de profissão. 

                                                 
287 No mesmo sentido: HC 238.221/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 
julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013.  
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4. Não se concede o benefício da suspensão condicional do processo de que cuida 
o art. 89 da Lei n.º 9.099/95 quando não satisfeito do requisito do objetivo da pena 
mínima igual ou inferior a 1 (um) ano. 
5. Habeas corpus não conhecido. 
(HC 238.221/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (grifo nosso)  
 
 

No julgamento do 238.221/SP, o STJ entendeu que para configurar a causa de 

aumento de pena prevista no § 4º do art. 121 do CP, na seara médica, a denúncia deve 

descrever, de forma detalhada, como ocorreu a culpa (imprudência, negligência ou 

imperícia) e indicar precisamente a norma da lex artis que deixou de ser observada pelo 

profissional.  

O médico incorre nas penas estabelecidas pelo art. 121, §§ 3º e 4º do Código Penal, 

caso, depois de realizar o procedimento operatório, não prescrever qualquer medicamento à 

pessoa sob seus cuidados com o escopo de evitar a ocorrência de infecções e que, ao ser 

procurado pelos familiares da pessoa operada, face à piora de seu quadro, nega o pronto 

atendimento, alegando que referida reação está dentro dos padrões de normalidade.288 

Analisemos as normas deontológicas previstas no atual Código de Ética Médica, 

que, uma vez infringidas, podem levar o médico a ser responsabilizado pelo crime de 

homicídio.  

 
É vedado ao médico: [...] 
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. 
 
 

A conduta prevista no art. 1º do Código de Ética Médica veda que o médico cause 

dano ao paciente, por uma ação ou omissão consubstanciada em imperícia, imprudência, ou 

negligência, isto é, trata da responsabilização culposa do profissional. 

Podemos interpretar, neste ponto, que o dano ao paciente, por culpa do médico, 

pode ser caracterizado inclusive mediante a lesão ao bem jurídico mais precioso, qual seja, 

a vida humana. Desta feita, o médico que comete o crime de homicídio culposo contra o 

paciente viola o disposto no art. 1º do CEM.  

                                                 
288 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 462.  
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A responsabilidade médica sempre é pessoal, não se presume. Trazendo este 

conceito para o âmbito penal, temos que a culpa médica não pode ser presumida, devendo 

ser sempre comprovada. Veda-se a responsabilidade penal objetiva do profissional, devendo 

haver dolo ou culpa para ensejar a imputação de infração penal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua 
obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por 
decisão majoritária da categoria. 
 
 

Conforme a dicção do art. 7º do CEM, é vedado ao médico deixar de atender nos 

setores de urgência e de emergência quando estiver obrigado a fazê-lo, pois com tal conduta, 

estará expondo a vida de pacientes a risco.  

Mesmo que haja situação de greve, com respaldo de decisão majoritária da 

categoria profissional, o médico tem o dever jurídico de atender os pacientes nos setores de 

urgência e emergência.  

A Resolução CFM nº 1.451/95, em seu art. 1º, dispõe sobre o dever do atendimento 

de urgência e emergência, diferenciando as duas situações:  

 
Artigo 1º - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão 
ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, 
devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de 
dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento 
referenciado. 
Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo 
à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência 
médica imediata. 
Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de 
condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou 
sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.289 
 
 

Assim sendo, caso o médico deixe de atender nos setores de urgência e de 

emergência, e o paciente vier a falecer em decorrência desta conduta omissiva do 

profissional, este incorrerá no crime de homicídio culposo. Diante da posição de garante do 

profissional, estabelecida no art. 13, § 2º, do CP, também poderá, em tese, ser-lhe imputada 

a prática do crime de homicídio comissivo por omissão.  

 
É vedado ao médico: [...] 

                                                 
289 Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1995/1451_1995.htm>. Acesso em: 03 
jan. 2018.  
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Art. 8º Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem 
deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou 
em estado grave. 
 
 

Nos termos do art. 8º do CEM, não é permitido ao médico afastar-se de suas 

atividades profissionais, ainda que temporariamente, sem deixar em seu lugar outro médico 

que seja encarregado do atendimento dos pacientes internados ou que estejam em estado 

grave.  

Resta configurada a culpa do anestesista que, depois de ministrar no paciente a 

droga anestésica, afasta-se da sala cirúrgica, ainda que momentaneamente, quando o 

paciente falece por uma parada cardiorrespiratória.290 Portanto, incorrerá o anestesista em 

crime de homicídio culposo.  

Outro exemplo que pode ser mencionado é o do médico intensivista que deixa o 

paciente na UTI, sem assistência, por um período, e o doente vem a óbito.  

Assim, na hipótese em que o médico se afasta de suas atividades, mesmo que por 

um curso período, e o paciente vem a falecer, o profissional poderá ser responsabilizado por 

homicídio culposo.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 9º Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-
lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. 
Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica 
do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. 
 
 

O médico plantonista tem o dever de comparecer ao plantão no horário estabelecido 

e somente pode deixar o trabalho com a presença de substituto, exceto em razão de justo 

impedimento. Não havendo médico para substituir o plantonista, cabe à direção técnica do 

estabelecimento de saúde providenciar a substituição.  

Na hipótese de o profissional plantonista faltar ao plantão e surgir um caso em que 

o paciente faleça por falta de atendimento, o médico estará incurso no crime de homicídio 

culposo.  

Imputa-se o crime de homicídio culposo ao pediatra que, no dia de em que está 

escalado para plantão, permanece longe do hospital e nele não comparece, embora tenha sido 

                                                 
290 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 462.  
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chamado várias vezes, e assim, deixa de realizar o atendimento a bebê recém-nascido que 

vai a óbito por ausência de atendimento médico.291 

Caso o médico plantonista não esteja presente no nosocômio, e chegue neste local 

um paciente acidentado com risco de morte, necessitando de realização de procedimento 

cirúrgico imediatamente, é dever do profissional dirigir-se ao hospital para tentar salvar a 

vida do paciente. Se, ao invés disso, passar orientações ao médico residente por telefonema, 

indicando os procedimentos a serem seguidos, o médico plantonista será responsabilizado 

por sua negligência. Nesse contexto, sobrevindo o óbito do paciente, e restando caracterizado 

que ele poderia ter sido salvo pelo plantonista, será imputado ao profissional o crime de 

homicídio culposo.292 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 26. Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz fisica 
e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo 
cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de 
risco iminente de morte, tratá-la. 
 
 

A princípio, qualquer pessoa tem o direito de realizar greve de fome sem qualquer 

intervenção médica. É comum presos realizarem greve de fome como forma de protesto. 

No entanto, chega um momento no qual a não-intervenção, com o fornecimento de 

alimento, pode causar ao grevista lesões irreversíveis ou até mesmo a sua morte.  

Considerando-se a posição de garante do médico, prevista no art. 13, § 2º, do CP, 

caso haja o óbito do grevista de fome por ausência de intervenção médica, o profissional 

responderá pela morte da pessoa na modalidade omissiva imprópria.293 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 29. Participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte. 
 
 

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XLVII, “a”, veda a prática de 

pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada.  

                                                 
291 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 462. 
292 FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da. op. cit., p. 262. 
293 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 336-337. 
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O Código Penal Militar (CPM) versa sobre a pena de morte e a execução desta nos 

artigos 55, alínea “a” ao 57, enquanto que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) 

aborda esse tema em seus artigos 707 e 708.  

Assim, mesmo sendo admissível a pena de morte em caso de guerra declarada, o 

CEM veda peremptoriamente a participação de forma direta ou indireta do médico na 

execução da pena de morte, sem exceção.  

Ocorre que o CPM traz a forma de execução da pena de morte, qual seja, por 

fuzilamento (art. 56) e o CPPM exige a presença do executor e de duas testemunhas para 

assinar uma ata descritiva. Então, nessas hipóteses, não haveria necessidade de participação 

direta do médico. E para não ter participação indireta, o médico, para constatar a morte, 

deverá examinar o executado em local diverso ao do fuzilamento.  

Conforme inteligência do art. 29 do CEM, mesmo que o médico seja militar, não 

poderá fazer parte do corpo de fuzilamento, pois não pode ter qualquer participação direta 

ou indireta.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 
cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. 
 
 

O médico tem o dever ético de empregar, em favor do paciente sob seus cuidados, 

todos os meios técnicos disponíveis pela Medicina para diagnosticar e tratar os problemas 

de saúde dos pacientes, e que estejam ao seu alcance.  

Essa norma deontológica traz implícito o dever de atualização profissional do 

médico, que deve sempre conhecer os meios técnicos mais recentes disponíveis pelas 

Ciências Médicas.  

A não utilização de todos os meios adequados para evitar a morte do paciente pode 

ensejar a responsabilização do médico pelo delito de homicídio culposo, com acréscimo de 

um terço da pena por inobservância da regra técnica da profissão, ou seja, pela não utilização, 

de forma adequada, da lex artis.  

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:  

 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. 1. NEGLIGÊNCIA. 
INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. 
NÃO OCORRÊNCIA. 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE 
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INSTÂNCIA. 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM 
DENEGADA. 
1. No delito de homicídio culposo, o reconhecimento cumulativo da causa de 
aumento de pena, prevista no § 4º do art. 121 do Código Penal, não compromete 
o princípio da tipicidade tampouco configura bis in idem, quando os fatos 
denunciados e comprovados na instrução criminal subsumem-se ao tipo culposo e 
à referida majorante, simultaneamente. 
2. In casu, a conduta típica do crime de homicídio, praticada pelo paciente na 
forma culposa, consistiu em deixar de praticar atos que poderiam evitar a morte 
da vítima, ou seja, por não ter observado os cuidados objetivos necessários, que 
seriam aptos a evitar o resultado morte. A causa de aumento foi reconhecida poque 
a prova pericial constatou falha técnica do profissional que impediu que a vítima 
recebesse, em tempo hábil, o tratamento adequado, fazendo com que o trauma 
acidental evoluísse ao óbito. 
3. Não havendo manifestação do Tribunal Estadual sobre o pleito de suspensão 
condicional do processo, a matéria não pode ser analisada diretamente pelo 
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
4. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada. 
(HC 220.120/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 15/08/2012) 
 
 

A infringência da norma ética prevista no art. 32 do CEM pode caracterizar o crime 

de homicídio culposo por imperícia ou por inobservância da regra técnica da profissão, com 

acréscimo de um terço.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 33. Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em 
casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico 
em condições de fazê-lo. 
 
 

Ao médico é vedado deixar de atender o paciente que procure seus cuidados 

profissionais em casos de urgência ou emergência, na situação em que não haja outro médico 

ou serviço médico em condições de fazê-lo. 

Portanto, o médico não pode recusar-se a prestar atendimento a qualquer pessoa 

que necessite de seus cuidados em casos de urgência ou de emergência, exceto se houver 

outro médico ou serviço médico que esteja em condições de atender o paciente ou se o 

médico estiver com impossibilidade física e/ou psíquica de atuar.  

Desse modo, caso o médico pratique esta infração ético-profissional, poderá ser 

responsabilizado por homicídio culposo (art. 121, § 3º do CP). 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 106. Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas, 
envolvendo seres humanos, que usem placebo em seus experimentos, quando 
houver tratamento eficaz e efetivo para a doença pesquisada. 
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A realização de pesquisas médicas com seres humanos, mediante a utilização de 

placebo, quando existir tratamento adequado para a enfermidade pesquisada, configura 

infração ético-disciplinar do médico. Isso porque o interesse do paciente e sua dignidade 

humana prevalecem sobre os interesses científicos.  

Caso o paciente que esteja sendo tratado com placebo, ou seja, uma substância que 

não tenha qualquer eficácia sobre o organismo humano, e sobrevier o óbito, estará o médico 

incurso no crime de homicídio. Entendemos que nesse caso não se trata de homicídio 

culposo, mas de homicídio doloso por dolo eventual, pois ao não ministrar os medicamentos 

adequados ao paciente, o médico assume o risco do resultado pela utilização de placebos.  

 
 

7.2.1.1 Casos de terminalidade da vida 

 

Primeiramente, ao tratarmos de situações de fim da vida, é preciso ter em mente 

que a morte não é um acontecimento, mas um processo.  

Nas lições de Reinaldo Ayer de Oliveira:  

 
Com o advento dos transplantes de órgãos e tecidos, especialmente a retirada do 
coração “ainda batendo”, inaugurou-se uma nova forma de abordar a morte. Os 
transplantes romperam uma barreira conceitual introduzindo a noção de morte 
encefálica como critério de morte da pessoa humana com possível disponibilidade 
de órgãos e tecidos do seu corpo. Por outro lado, a exemplo do que ocorre com a 
morte celular – quando não se pode precisar o ponto de não retorno – entre a vida 
e a morte, estabeleceu-se que a morte é um processo, é uma sequência de eventos. 
A ocorrência da morte deixou de ser considerada um fenômeno súbito, terminal e 
passou a situar-se como polo de um processo de terminalidade da vida.294 
 
 

Em muitos casos, pacientes sofrendo de doenças graves têm um delicado, longo e 

doloroso processo de morte, com intenso sofrimento.  

Diante da delicada situação de pessoa com diagnóstico de doença grave, 

desenganada, pensa-se na forma de minimizar o sofrimento do paciente e de seus familiares.  

                                                 
294 OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. A morte digna na relação médico paciente. In: SCALQUETTE, Ana Cláudia 
Silva; CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti (Coord.). Direito e Medicina: novas fronteiras da ciência jurídica. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 123.  
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Via de regra, o médico adota uma posição de combate à morte, considerada como 

sua grande adversária. Nesse contexto, pode haver uma tentativa de manutenção da vida do 

paciente, a qualquer custo, ou mesmo uma postura intransigente do médico no que tange à 

chance real de morte do paciente.295 

Nesse cenário, discute-se sobre as questões envolvendo a terminalidade da vida, a 

responsabilidade penal e ético-profissional do médico.  

Roxana Cardoso Brasileiro Borges explica a diferença entre os conceitos de 

eutanásia, distanásia e ortotanásia. Hodiernamente, a eutanásia pode ser definida “como 

uma morte provocada por sentimento de piedade à pessoa que sofre”. Já a distanásia “o 

prolongamento artificial do processo de morte, com sofrimento do doente”, caracterizando 

“expressão da obstinação terapêutica pelo tratamento e pela tecnologia, sem a devida atenção 

em relação ao ser humano”. Em sentido oposto à distanásia tem-se a ortotanásia, que 

consiste no “não prolongamento artificial do processo de morte, além do que seria o processo 

natural”.296 

Segundo Marcello Ovidio Lopes Guimarães: “a discussão inicial e o cada vez mais 

aprofundado debate acerca da prática eutanásica, assim como de seu alcance e limites datam, 

repise-se, dos primórdios da civilização humana”.297 

Ensina André Estefam que: “Considera-se eutanásia, ‘boa morte’, ou homicídio 

piedoso, aquele praticado por uma pessoa que antecipa a morte de um enfermo em estado 

terminal, procurando assim evitar que este continue padecendo de intenso sofrimento físico 

ou psíquico”.298 

Tanto a eutanásia quanto a ortotanásia constituem formas de abreviar a vida do 

paciente. A eutanásia pressupõe uma ação do agente. Por outro lado, na ortotanásia há uma 

conduta omissiva.  

Pedro Henrique Carneiro da Fonseca pontua que:  

 

                                                 
295 OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. A morte digna na relação médico paciente. In: SCALQUETTE, Ana Cláudia 
Silva; CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti (Coord.). Direito e Medicina: novas fronteiras da ciência jurídica. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 127. 
296 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: breves considerações a partir do 
biodireito brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 871, 21 nov. 2005. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7571>. Acesso em: 3 jan. 2018. 
297 GUIMARÃES, Marcello Ovidio Lopes. Eutanásia: novas considerações penais. Leme: J. H. Mizuno, 2011, 
p. 30. 
298 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 183). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2, p. 
108. 



139 

Eutanásia é uma forma de abreviação da vida de pessoa que se encontra em estado 
terminal, por prática de uma conduta comissiva pelo agente. A ortotanásia é 
também uma forma de abreviação da vida, contudo, o agente age de forma 
omissiva. Exemplo de ortotanásia seria a hipótese do médico deixar de medicar 
determinado paciente em fase terminal, com a intenção de abreviar sua vida.299 
 
 

A ortotanásia também é denominada de “eutanásia passiva”.300 

No ordenamento jurídico brasileiro, a prática da eutanásia configura o crime de 

homicídio privilegiado por relevante valor social ou moral, previsto no art. 121, § 1º, do 

Código Penal.301  

A ortotanásia, por seu turno, tem sido tema de intensas discussões, mormente depois 

da publicação da Resolução nº 1.805, de 09.11.2006, pelo Conselho Federal de Medicina, 

que permite ao médico realizar o procedimento visando à diminuição do sofrimento do 

paciente em estágio terminal, de doença grave e incurável.302  

O teor da Resolução nº 1.805/2006 do CFM foi incorporado pelo Código de Ética 

Médica em vigor, em seu artigo 41, que dispõe, in verbis: 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 
representante legal. 
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer 
todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou 
terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade 
expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal.  
 

                                                 
299 FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da. op. cit., p. 278. 
300 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 183). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2, p. 
109. 
301 CP: “Homicídio simples 
Art. 121. Matar alguém: 
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
Caso de diminuição de pena  
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de 
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 
terço.” 
302 Eis o teor da Resolução nº 1.805/2006 do CFM:  
“Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do 
doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu 
representante legal. 
§ 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante legal as modalidades terapêuticas 
adequadas para cada situação. 
§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário.        
§ 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar uma segunda opinião médica. 
Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao 
sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive 
assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.” Disponível em: < 
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm>. Acesso em: 03 jan. 2018.  
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O art. 41 do CEM aborda, no caput, uma relevante questão jurídica, qual seja: a 

eutanásia. Assim, configura-se como infração ética abreviar a vida do paciente, mesmo que 

seja a pedido deste ou de seu representante legal. A eutanásia, além de conduta antiética, 

configura o crime de homicídio privilegiado, conforme já dito alhures.  

No entanto, o parágrafo único do artigo 41 traz a possibilidade da prática de 

ortotanásia, ao dispor que em caso de enfermidade incurável e terminal, deve o profissional 

da Medicina oferecer à pessoa sob seus cuidados todos os meios paliativos disponíveis, sem 

adotar distanásia, mediante ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, sempre 

se considerando a vontade expressa do paciente ou, ante a sua impossibilidade, a de seu 

representante legal. Como não deve adotar a obstinação terapêutica, autoriza-se, do ponto de 

vista ético, a prática da ortotanásia.  

Não há consenso jurídico sobre a configuração da ortotanásia como crime no 

ordenamento pátrio.  

Compartilhamos do entendimento doutrinário de Celso Delmanto et al no sentido 

de que a ortotanásia não configura os delitos de homicídio ou de omissão de socorro, ante a 

inexistência de dolo.303 

Todavia, diante da inexistência de autorização legal, mas somente por Resoluções 

do Conselho Federal de Medicina, que não possuem hierarquia de lei, e considerando-se que 

o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema não é pacífico, paira sobre a 

questão inconteste insegurança jurídica, sendo recomendável que o médico não realize a 

ortotanásia, para que não lhe seja imputada a prática de crime de homicídio ou omissão de 

socorro.304 

 

  

                                                 
303 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 441-442. 
304 GORGA, Maria Luiza. op. cit., p. 82.  
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7.2.2 Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio 

 

No tocante ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, previsto no 

art. 122 do CP, o aspecto mais relevante, no âmbito do Direito Médico, diz respeito ao 

denominado “suicídio assistido” em pacientes terminais.305 

Caso haja a prática pelo médico do “suicídio assistido”, com cunho eminentemente 

eutanásico, o profissional incorrerá na prática do delito de auxílio ao suicídio, nos termos do 

art. 122306 do CP, com a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea 

“a”307, do Código Penal (relevante valor social ou moral).  

A vida humana é o bem jurídico tutelado pelo crime previsto no art. 122 do CP.308 

Pune-se o crime de tipificado no art. 122 do Código Penal com pena de reclusão, 

de 2 a 6 anos, caso haja consumação do suicídio; ou reclusão, de 1 a 3 anos, na hipótese de 

a tentativa de suicídio resultar em lesão corporal de natureza grave. 

O inciso II do parágrafo único do art. 122 do CP traz uma figura qualificada, com 

a duplicação da pena, na hipótese de a vítima ter, por qualquer causa, a capacidade de 

resistência diminuída, situação em que se enquadram pessoas doentes que solicitam o auxílio 

aos médicos para colocarem fim às suas vidas.  

O crime previsto no art. 122 do CP não é punido na modalidade culposa, sendo 

tipificada apenas a forma dolosa.  

Cezar Roberto Bitencourt entende que o auxílio ao suicídio pode ser realizado por 

conduta comissiva, por uma contribuição material, ou por conduta omissiva, quando existe 

                                                 
305 Observa-se que a questão do “suicídio assistido” diz respeito à eutanásia, distanásia e ortotanásia, já 
abordados anteriormente nesta dissertação.  
306 CP: “Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio 
Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de 
suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. 
Parágrafo único - A pena é duplicada: 
Aumento de pena 
I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.” 
307 CP: “Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:  
[...] 
III - ter o agente: 
a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; 
[...]” 
308 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 330.  
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o dever jurídico do agente de evitar o suicídio. Pontua o autor que: “Equivoca-se, a nosso 

juízo, a orientação que não admite o auxílio ao suicídio sob a modalidade omissiva. Deixar 

de impedir a ocorrência de um evento que se tem o dever jurídico de evitar é, com certeza, 

uma forma de prestar auxílio”.309 

Perfilhamo-nos ao entendimento de Cezar Roberto Bitencourt no sentido de que o 

auxílio ao suicídio pode ocorrer nas formas comissiva ou omissiva.  

O art. 41 do CEM veda ao médico realizar a abreviação da vida do paciente:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 
representante legal. 
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer 
todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou 
terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade 
expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. 
 
 

A exegese do art. 41 do Código de Ética Médica conduz-nos ao entendimento de 

que o médico não pode abreviar a vida do paciente de nenhuma maneira, e inclusive não 

pode auxiliar o paciente a tirar a própria vida, no “suicídio assistido”.  

 

7.2.3 Aborto 

 

O aborto constitui tema de grande polêmica no Brasil. Há calorosos debates sobre 

a possibilidade de descriminalização do aborto.  

Segundo Alexis Couto de Brito e Patrícia Vanzolini:  

 
A tensão provocada pelo tema do aborto certamente provém da magnitude dos 
interesses em conflito: de um lado, o direito do concebido a nascer. Do outro, o 
direito da mulher à liberdade quanto ao momento e forma de tornar-se mãe, direito 
esse indissociável ao princípio da dignidade humana.310 
 
 

                                                 
309 BITENCOURT, Cezar Roberto, p. 333, grifos do autor. 
310 BRITO, Alexis Couto; VANZOLINI, Patrícia. Aborto e Conflito de Direitos Fundamentais. In: 
SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva; CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti (Coord.). Direito e Medicina: novas 
fronteiras da ciência jurídica. São Paulo: Atlas, 2015, p. 94. 
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O Código Penal prevê conduta própria da gestante (art. 124) e de terceiros (arts. 

125 e 126).  

Trata-se de exceção à teoria monista, punindo-se, de forma diferente, dois agentes 

com envolvimento direto na prática do aborto, quais sejam, a gestante e o terceiro.311 

Portanto, ao praticar o aborto, o médico poderá incorrer nos crimes previstos nos 

artigos 125 e 126 do Código Penal (aborto provocado por terceiro)312, trazendo o art. 127 a 

forma qualificada do delito313.   

O bem jurídico tutelado é a vida do ser humano que está em formação. Nas 

hipóteses de aborto provocado por terceiro, também se protege a incolumidade da 

gestante.314 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, assegura a inviolabilidade do direito à vida. 

O Código Civil de 2002, em seu art. 2º, estabelece que a personalidade civil tem início com 

o nascimento com vida, mas dispõe que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, ou seja, 

daquele que irá nascer.  

O termo final da gravidez consiste no rompimento do saco amniótico, com o início 

do trabalho de parto.  

Todavia, há divergência doutrinária sobre quando se dá o início da gravidez bem 

como o início da vida humana, bem como se esses marcos coincidem.  

Conforme Celso Delmanto et al:  

 
[...] Discussão correlata à do início da gravidez é a do início da vida humana, ou 
seja, se coincide ela, ou não, com a data do início da gestação, havendo igualmente 
polêmica por razões científicas, religiosas e jurídicas. [...] Têm-se, assim, 
diferentes entendimentos: a. A vida inicia-se com a fecundação do óvulo, tornado 
ovo, e que começa a se desenvolver (de zigoto a blastócito, passando para os 
estágios embrionário e fetal), ainda que a fecundação ocorra em laboratório. Para 
essa corrente, há vida humana antes mesmo da gravidez, o que traz repercussões 

                                                 
311 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 11. ed. rev., ampl. e atual. Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 373.    
312 CP: “Aborto provocado por terceiro 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de três a dez anos.  
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:  
Pena - reclusão, de um a quatro anos.  
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada 
ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência”. 
313 CP: “Forma qualificada 
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em conseqüência 
do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 
duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.” 
314 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 344.  
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na questão da chamada “pílula do dia seguinte”, que impede que o óvulo 
fecundado se aninhe no útero da mulher. [...] b. A vida inicia-se com a implantação 
do ovo na cavidade uterina, aproximadamente entre cinco e sete dias após a 
fecundação, salvo na hipótese de fecundação in vitro e implantação artificial. A 
expressão “desde a concepção” utilizada pelo CC equivaleria ao momento em que 
a mãe concebe (recebe) o óvulo fecundado em seu útero; não haveria, assim, vida 
humana sem gravidez. c. A vida inicia-se a partir do momento em que o embrião 
tem batimentos cardíacos (entre 3 e 4 semanas). d. A vida começa a partir do 
momento em que o feto tem impulsos cerebrais (aproximadamente após oito a 
nove semanas), estando o cérebro totalmente formado por volta da 10ª semana. 
Esse entendimento teria como respaldo normativo o fato de a Lei nº 9.434/97, ao 
tratar do transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, estatuir, em seu 
art. 3º que o óbito se dá com “o diagnóstico de morte encefálica”. e. A vida se 
inicia com o nascimento do feto vivo, com vida extrauterina autônoma 
(coincidindo o momento do início da vida com o do início da personalidade civil). 
Esta última posição encontra-se ultrapassada, mesmo porque o art. 2º do CC tutela 
os direitos do nascituro.315 
 
 

Sobre o início e o término da tutela penal com a tipificação do aborto, Rogério 

Greco afirma que:  

 
A vida tem início a partir da concepção ou fecundação, isto é, desde o momento 
em que o óvulo feminino é fecundado pelo espermatozoide masculino. Contudo, 
para fins de proteção por intermédio da lei penal, a vida só terá relevância após a 
nidação, que diz respeito à implantação do óvulo já fecundado no útero materno, 
o que ocorre 14 (quatorze) dias após a fecundação.316 
 
 

O Código Penal prevê no art. 128317 duas formas de aborto legal, em que não é 

punido o aborto praticado por médico, quais sejam: i) aborto necessário: quando não há outra 

forma de salvar a vida da gestante; ii) aborto em caso de gravidez decorrente de estupro: 

realiza-se com o consentimento da gestante ou, se for incapaz, de seu representante legal.  

O aborto legal, autorizado pela lei penal, tem a seguinte denominação doutrinária: 

“a) aborto terapêutico (curativo) ou profilático (preventivo); e b) aborto sentimental, 

humanitário ou ético”.318 

O art. 20319 da Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 03.10.1941, 

com redação dada pela Lei nº 6.734/1979, dispõe que é conduta contravencional, punida com 

                                                 
315 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 468, grifos do autor.  
316 GRECO, Rogério. op. cit., p. 373, grifos do autor.   
317 CP: “Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  (Vide ADPF 54) 
Aborto necessário 
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, 
de seu representante legal.” 
318 GRECO, Rogério. op. cit., p. 376, grifos do autor.   
319 LCP: “Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto:  
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pena de multa, anunciar processo, substância ou objeto que tenha por finalidade provocar o 

aborto.  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 54, tendo como vetores a 

liberdade sexual e reprodutiva, a saúde, a dignidade e a autodeterminação da mulher, decidiu 

que é inconstitucional a conduta que considera típica a prática de aborto, prevista nos termos 

dos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal. Em outras palavras, o Pretório Excelso decidiu 

que é fato atípico o aborto de feto anencéfalo. O julgado da aludida ADPF restou assim 

ementado:   

 
ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente 
neutro quanto às religiões. Considerações. FETO ANENCÉFALO – 
INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE SEXUAL E 
REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – 
DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se 
inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser 
conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. 
(ADPF 54, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 
12/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 
30-04-2013 RTJ VOL-00226-01 PP-00011)  
 
 

Outro julgamento relevante sobre o aborto emanado do Supremo Tribunal Federal 

foi proferido no HC 124306, em sede de controle de constitucionalidade incidental, sem 

efeito vinculante. Nesse julgado, restou decidido que o aborto, previsto nos artigos 124 a 

126 do Código Penal, praticado no primeiro trimestre de gestação, é fato atípico. Confira-se 

a ementa do referido julgado:  

 
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência dos 
requisitos para sua decretação. inconstitucionalidade da incidência do tipo penal 
do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. 
Ordem concedida de ofício. 1. O habeas corpus não é cabível na hipótese. 
Todavia, é o caso de concessão da ordem de ofício, para o fim de desconstituir a 
prisão preventiva, com base em duas ordens de fundamentos. 2. Em primeiro 
lugar, não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar, a saber: 
risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação 
da lei penal (CPP, art. 312). Os acusados são primários e com bons antecedentes, 
têm trabalho e residência fixa, têm comparecido aos atos de instrução e cumprirão 
pena em regime aberto, na hipótese de condenação. 3. Em segundo lugar, é preciso 
conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios arts. 124 a 126 
do Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir do seu 
âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no 
primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos 
fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. 4. A 
criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos 
sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter 
uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de 

                                                 
Pena - multa de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros.”  
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fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que é 
quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade 
da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de 
gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. 5. A tudo isto 
se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que o 
tratamento como crime, dado pela lei penal brasileira, impede que estas mulheres, 
que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de 
saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, 
multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves e óbitos. 6. A tipificação 
penal viola, também, o princípio da proporcionalidade por motivos que se 
cumulam: (i) ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem 
jurídico que pretende tutelar (vida do nascituro), por não produzir impacto 
relevante sobre o número de abortos praticados no país, apenas impedindo que 
sejam feitos de modo seguro; (ii) é possível que o Estado evite a ocorrência de 
abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais 
como educação sexual, distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que 
deseja ter o filho, mas se encontra em condições adversas; (iii) a medida é 
desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de saúde 
pública e mortes) superiores aos seus benefícios. 7. Anote-se, por derradeiro, que 
praticamente nenhum país democrático e desenvolvido do mundo trata a 
interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime, aí 
incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, 
Espanha, Portugal, Holanda e Austrália. 8. Deferimento da ordem de ofício, 
para afastar a prisão preventiva dos pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus. 
(HC 124306, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-2017 PUBLIC 17-03-2017) (grifo 
nosso)  
 
 

Ao decidir que o aborto realizado com até 3 meses de gestação não constitui crime, 

a Corte Suprema levou em consideração o princípio da proporcionalidade e vários direitos 

fundamentais da mulher: os direitos sexuais e reprodutivos; a autonomia; a integridade física 

e psíquica da gestante; e a igualdade da mulher perante os homens, diante da necessária 

equiparação plena de gênero. Além disso, também se levou em consideração o impacto da 

criminalização do aborto sobre as mulheres pobres. 

Em que pese referido julgado não tenha sido realizado em sede de controle de 

constitucionalidade concentrado, observa-se que se trata de um importante paradigma a ser 

seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário ao se depararem com o crime de aborto.  

Estabelece o art. 15 do Código de Ética Médica que:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou 
de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou 
terapia genética. 
§ 1º No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir 
sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários. 
§ 2º O médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com nenhum 
dos seguintes objetivos: 
I – criar seres humanos geneticamente modificados; 
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II – criar embriões para investigação; 
III – criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar 
híbridos ou quimeras. 
§ 3º Praticar procedimento de procriação medicamente assistida sem que os 
participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o mesmo. 
 
 

Vê-se que o caput do art. 15 do CEM veda o descumprimento, pelo médico, da 

legislação específica sobre o aborto. Desse modo, a prática de aborto, nos termos dos artigos 

125 e 126 do Código Penal, bem como da contravenção penal prevista no art. 20 da LCP, 

configuram infrações éticas.  

Para considerar uma determinada conduta atinente ao aborto como falta ética, o 

Conselho de Medicina deve levar em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

sobre o aborto de anencéfalo (ADPF 54) e também, a nosso ver, deve se pautar no 

entendimento sobre a atipicidade do aborto nos três primeiros meses de gestação, conforme 

restou decidido no HC 124306.  

 

7.2.4 Lesão corporal 

 

Verifica-se que lesão corporal é a ofensa à integridade corporal ou à saúde de 

outrem.  

O bem jurídico tutelado é a integridade corporal e a saúde do ser humano, ou seja, 

a incolumidade da pessoa. A lei protege não apenas a integridade anatômica da pessoa, mas 

também a normalidade nos âmbitos fisiológico e psíquico.320 

Rogério Greco entende que a proteção conferida pelo art. 129 do diploma repressivo 

abrange a saúde do feto, ou seja, inicia-se a partir do surgimento da nova vida no útero da 

genitora, o que acontece com a nidação. Deve-se, para tanto, comprovar que ao tempo da 

ação, o feto estava vivo.321 

Dessa forma, no contexto em que há lesão corporal, com ofensa corporal ou à saúde 

do feto, sem lesão à gestante, é possível, na visão de Rogério Greco, a responsabilização do 

                                                 
320 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 356.  
321 GRECO, Rogério. op. cit., p. 382.  
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agente por lesão corporal.322 Compartilhamos do entendimento do autor, pois, a nosso ver, 

deve-se tutelar também a incolumidade do ser humano em formação, e a lesão corporal ao 

feto não pode ser simplesmente considerada como um indiferente penal.  

Conforme explica Cezar Roberto Bitencourt:  

 
A conduta típica do crime de lesão corporal consiste em ofender, isto é, lesar, ferir 
a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ofensa à integridade corporal 
compreende a alteração, anatômica ou funcional, interna ou externa, do corpo 
humano, como, por exemplo, equimoses, luxações, mutilações, fraturas etc. [...] 
Ofensa à saúde compreende a alteração de funções fisiológicas do organismo ou 
perturbação psíquica. A simples perturbação do ânimo ou aflição não é suficiente 
para caracterizar o crime de lesão corporal por ofensa a saúde. Mas configurará o 
crime qualquer alteração ao normal funcionamento do psiquismo, mesmo que seja 
de duração passageira.323 
 
 

O crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, é punido nas 

modalidades dolosa e culposa.  

O médico, no exercício profissional, pode causar lesão corporal no paciente. No 

âmbito da atuação médica, é muito mais recorrente a incidência de lesões corporais culposas 

causadas nos pacientes. No entanto, conforme já tratado em tópico anterior, é possível a 

ocorrência do crime na modalidade dolosa, principalmente na modalidade de dolo eventual.  

Conforme inteligência do art. 129 do CP, existem três modalidades de lesão 

corporal: 

a) Lesão corporal leve: o caput do art. 129 do CP324 traz a sanção para o crime de 

lesão corporal leve, qual seja, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Não se tratando de lesão 

corporal grave, gravíssima, ou seguida de morte, haverá lesão corporal leve. Logo, obtém-

se o conceito de lesão corporal leve por exclusão; 

b) Lesão corporal grave: é prevista no § 1º do art. 129 do CP325. Ocorre a lesão 

corporal grave se resultar à vítima: i) incapacidade para as ocupações habituais, por período 

                                                 
322 GRECO, Rogério. op. cit., p. 382. 
323 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 357, grifos do autor.  
324 CP: “Lesão corporal  
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:  
Pena - detenção, de três meses a um ano.” 
325 CP: “Lesão corporal de natureza grave  
§ 1º Se resulta:  
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;  
II - perigo de vida;  
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;  
IV - aceleração de parto:  



149 

superior a 30 dias; ii) perigo de vida; iii) debilidade permanente de membro, sentido ou 

função; iv) aceleração de parto. Pune-se a lesão corporal grave com pena de reclusão de 1 a 

5 anos; 

c) Lesão corporal gravíssima: é prevista no § 2º do art. 129 do CP326. Configura-

se a lesão corporal gravíssima se resultar ao ofendido: i) incapacidade permanente para o 

trabalho; ii) enfermidade incurável; iii) perda ou inutilização do membro, sentido ou função; 

iv) deformidade permanente; v) aborto. Pune-se a lesão corporal gravíssima com pena de 

reclusão de 2 a 8 anos.  

O delito de lesão corporal culposa está previsto no § 6º do art. 129 do CP327. Pune-

se o crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano.  

O Código Penal tipifica também o crime de lesão corporal seguida de morte, no art. 

129, § 3º328. Trata-se da maior pena prevista para lesão corporal: reclusão, de 4 a 12 anos.  

Aplicam-se às lesões corporais culposas as causas de aumento de pena previstas no 

§ 4º do art. 121329 do CP para o crime de homicídio, conforme estabelece o § 7º do art. 129 

do CP330, acrescentando-se 1/3 (um terço) à pena.   

Dessa forma, se o médico não observar a lex artis e causar lesão corporal culposa 

ao paciente, terá sua pena aumentada em 1/3 (um terço). Trata-se do aumento de pena pela 

inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Também há o acréscimo da pena 

                                                 
Pena - reclusão, de um a cinco anos.” 
326 CP: “§ 2° Se resulta:  
I - Incapacidade permanente para o trabalho;  
II - enfermidade incuravel;  
III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;  
IV - deformidade permanente;  
V - aborto:  
Pena - reclusão, de dois a oito anos.” 
327 CP: “Lesão corporal culposa  
§ 6° Se a lesão é culposa:  
Pena - detenção, de dois meses a um ano.” 
328 CP: “Lesão corporal seguida de morte  
§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco 
de produzí-lo:  
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.” 
329 CP: “Art. 121 [...] § 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de 
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à 
vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.” 
330 “Aumento de pena  
§ 7º  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste 
Código.” 
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caso o agente deixe de prestar imediato socorro à vítima, não procure diminuir as 

consequências do seu ato, ou fuja para evitar prisão em flagrante.  

Ressalte-se que as lesões causadas em intervenção médico-cirúrgica, como forma 

necessária ao tratamento, não configuram o crime de lesão corporal, por se tratar de fato 

lícito, autorizado pelo ordenamento jurídico. Quando há o consentimento do paciente, 

exclui-se a ilicitude diante do exercício regular do direito. Por outro lado, a falta de 

consentimento poderá caracterizar o estado de necessidade em favor de terceiro, previsto no 

art. 146, § 3º, I, do CP.331  

Como exemplo de lesões causadas em procedimentos cirúrgicos que configuram 

fato atípico, podemos citar a amputação de membros (braços, pernas, mãos, pés etc.), 

incisões no abdome, abertura da calota craniana etc.  

Cumpre salientar que em procedimentos que não sejam curativos, como por 

exemplo, a realização de cirurgias plásticas estéticas, bem como quando se objetiva a cura 

de terceiros, como na hipótese de transplante de órgãos de doador vivo, é sempre necessário 

o consentimento informado e esclarecido do paciente para que o médico não seja 

responsabilizado pelo crime de lesão corporal.  

No tocante à cirurgia para mudança de sexo, observa-se que, em tese, configuraria 

lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP), pois os órgãos genitais externos da 

pessoa transexual são mutilados. No entanto, trata-se de fato atípico, ante o reconhecimento 

de que a cirurgia transexual tem o propósito de corrigir um desajuste psíquico do paciente, 

tratando-se, desse modo, de procedimento curativo. Dessa forma, nessa hipótese não existe 

o dolo de lesionar, visto que se objetiva a diminuição do sofrimento mental da pessoa.332 

Não se configura o delito de lesão corporal culposa caso o médico, diante do estado 

de saúde da pessoa sob seus cuidados, adote técnica cirúrgica que, embora pouco usual, seja 

aceita pela Medicina em alguns casos.333 

O médico que, ao avaliar de forma equivocada a radiografia, não percebe as 

fraturas, causando deformidades no paciente, age de forma negligente, estando incurso no 

crime de lesão corporal.334 

                                                 
331 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. 132-
133.  
332 Idem, p. 133.  
333 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 481.  
334 Ibidem.  
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Para que sejam imputadas ao médico, as lesões causadas no paciente devem ter 

previsibilidade objetiva e subjetiva. Nesse cenário, na hipótese de surgir complicação em 

procedimento cirúrgico de lipoaspiração, por estar a paciente acometida de anemia aguda, 

não incorre o médico em lesão corporal ante a imprevisibilidade do fato, considerando-se 

que o estado anêmico é difícil de ser previsto em pacientes saudáveis.335 

Vários dispositivos deontológicos do Código de Ética Médica, uma vez infringidos, 

além de configurarem infrações ético-profissionais, ensejam a responsabilização do médico 

pelo crime de lesão corporal. Veja-se:  

 
É vedado ao médico: [...] 
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. 
 

O médico, ao causar dano ao paciente, por conduta omissiva ou omissiva, 

decorrente de culpa (nas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência), nos termos 

do art. 1º do CEM, pode incorrer no crime de lesão corporal culposa, tipificado no art. 129, 

§ 6º, do CP.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua 
obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por 
decisão majoritária da categoria. 
 

Conforme estabelece o art. 7º do CEM, é vedado ao profissional deixar de atender 

nos setores de urgência e de emergência quando estiver obrigado a fazê-lo, visto que com 

esta conduta, estará expondo a vida de pacientes a risco. Mesmo em caso de greve, o médico 

deve sempre atender os pacientes nos setores de urgência e de emergência.  

Se houver ofensa física ou à saúde do paciente por ter o médico deixado de atender 

nos setores de urgência ou emergência, ele incorrerá no tipo penal de lesão corporal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 8º Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem 
deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou 
em estado grave. 
 

                                                 
335 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 481.  
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Ao médico não é autorizado afastar-se de duas atividades profissionais, mesmo que 

de forma temporária, sem que haja outro médico encarregado para atender os pacientes 

internados ou que estejam em estado grave. Se, da ausência do médico, ocorrer lesão à 

integridade corporal ou à saúde do paciente, estará o profissional incurso no crime de lesão 

corporal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 9º Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-
lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. 
Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica 
do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. 
 
 

Consoante o art. 9º do CEM, ao médico plantonista é vedado deixar de comparecer 

ao seu plantão ou abandoná-lo sem que haja um médico substituto, exceto se a ausência 

justificar-se por motivo de impedimento justo. Não havendo justificativa para a ausência do 

plantonista, e ocorrendo lesão corporal ao paciente decorrente da falta de atendimento, o 

médico incorrerá na prática delitiva.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 27. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de 
meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação 
policial ou de qualquer outra natureza. 
 
 

É vedado ao médico desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou 

empregar meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação 

policial ou de qualquer outra natureza, sob pena de incorrer na conduta antiética prevista no 

art. 27 do CEM e no crime de lesão corporal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 28. Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer 
instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade. 
Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde 
física ou mental dos pacientes confiados ao médico, este estará obrigado a 
denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina. 
 
 

O art. 28 do CEM dispõe sobre o dever do médico de respeitar o interesse e a 

integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente 

da própria vontade, tais como prisões, manicômios psiquiátricos, asilos, hospitais, etc., bem 

como da obrigação do médico de denunciar à autoridade competente e ao CRM a prática de 
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quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos pacientes que lhe forem 

confiados.  

Neste ponto, a nosso ver, ao violar os artigos 27 e 28 do CEM, o médico incorre no 

crime de lesão corporal dolosa. 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 
cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. 
 
 

Na hipótese de o médico deixar de utilizar, em favor de seu paciente, todos os meios 

disponíveis de diagnóstico e tratamento, que sejam reconhecidos pelas Ciências Médicas e 

que estejam ao seu alcance, e sobrevier ofensa à integridade física ou à saúde do paciente, 

além de infringência ao art. 32 do CEM, estará configurada a prática do crime de lesão 

corporal, que poderá ser dolosa ou culposa, conforme as especificidades do caso concreto.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 33. Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em 
casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico 
em condições de fazê-lo. 
 
 

É proibido ao médico deixar de atender o paciente que procure seus cuidados 

profissionais situações de urgência ou emergência, na hipótese de não haver outro médico 

ou serviço médico que possa fazê-lo. Ao deixar de atender o paciente em situação de 

urgência ou emergência, o médico incorrerá na infração ética prevista no art. 33 do CEM e 

no crime de lesão corporal, dolosa ou culposa, de acordo com o caso, se houver dano à 

integridade corporal ou à saúde do paciente.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 106. Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas, 
envolvendo seres humanos, que usem placebo em seus experimentos, quando 
houver tratamento eficaz e efetivo para a doença pesquisada. 
 
 

A realização de pesquisa com seres humanos ministrando-se placebo, quando há 

medicamento eficaz para tratar e enfermidade, além de violação ao art. 106 do CEM, pode 

causar lesão corporal, por ofensa à saúde física ou mental do paciente. Entendemos, que 

nesta hipótese, a conduta pode configurar-se como lesão corporal por dolo eventual.  
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7.2.4.1 Violência obstétrica 

 

Conforme pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo e SESC, 25 % (vinte e 

cinco por cento) das mulheres entrevistadas sofreu algum tipo de violência durante o trabalho 

de parto.336 

A prática de violência obstétrica na ocasião do parto pode causar lesões corporais à 

parturiente e ao neonato. Como exemplos de procedimentos que podem ensejar o 

cometimento do crime de lesão corporal pelo médico, no parto, podemos citar: a utilização 

da denominada manobra de Kristeller; a realização, de forma equivocada, e muitas vezes, 

desnecessária, da episiotomia (incisão na região do períneo) no parto; a utilização de fórceps 

em casos em que não se trata do meio mais adequado; o chamado “ponto do marido”, após 

o parto etc.  

A nosso ver, a alternativa ao emprego destas práticas que podem lesionar a mãe 

e/ou o bebê é a realização do parto humanizado.  

Observa-se que a realização desses procedimentos, que são exemplos de violência 

obstétrica, podem configurar infringência ao art. 32 do Código de Ética Médica, pois os 

médicos devem utilizar os meios cientificamente reconhecidos em favor de seus pacientes, 

o que, infelizmente, não tem sido observado por todos os profissionais.  

Conforme veremos adiante, a especialidade médica com maior incidência de 

cassação de médicos é a ginecologia e obstetrícia, o que pode estar relacionado à prática de 

violência obstétrica em procedimentos de partos.   

 
 

7.2.5 Perigo para a vida ou saúde de outrem 

 

O médico tem o dever ético de zelar pela vida e pela saúde de seus pacientes.   

                                                 
336 FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; SESC. Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado. 
Pesquisa de opinião pública. Agosto de 2010. Disponível em: <https://apublica.org/wp-
content/uploads/2013/03/www.fpa_.org_.br_sites_default_files_pesquisaintegra.pdf>. Acesso em: 04 jan. 
2018. p. 173-174.  
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A exposição dos pacientes a riscos pode ensejar a responsabilização do médico pelo 

crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, tipificado no art. 132, caput,337 do Código 

Penal.  

O objeto jurídico do crime em comento é a vida do ser humano e a sua saúde.338 

O crime previsto no art. 132 do Código Penal não é passível de sanção pela forma 

culposa.339 É dizer, somente é punível a título de dolo.  

Trata-se de um tipo penal aberto, permitindo diversos modos de execução (consiste 

em crime de forma livre). Para que se configure o delito, a conduta do agente deve expor 

efetivamente a vida ou a saúde da vítima a risco, uma vez que se trata de crime de perigo 

concreto. Além disso, o perigo há que ser direto, ou seja, com vítimas determinadas, pois 

caso sejam indeterminadas as pessoas expostas ao perigo, o agente incorrerá em algum dos 

tipos penais inseridos nos crimes contra a incolumidade pública (CP, arts. 250 e 

seguintes).340 

Pedro Henrique Carneiro da Fonseca cita o seguinte exemplo da prática do crime 

em tela: o médico, com a intenção de expor a vida ou a saúde de uma pessoa em perigo 

iminente, receita-lhe medicamento indevido.341 

A conduta do médico de autorizar a realização de transfusão de sangue que não fora 

submetido a exame sorológico previamente configura o crime pela modalidade de dolo 

eventual.342 

O delito de perigo para a vida ou saúde de outrem é crime de menor potencial 

ofensivo, com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, caso o fato não constitua delito mais 

grave.  

Observa-se que se trata de crime subsidiário, pois a lei traz expressamente a 

ressalva: “se o fato não constitui crime mais grave”. Assim, se da conduta que expôs a pessoa 

a risco, ocorrer o óbito ou lesão corporal, o agente estará incurso nesses crimes mais graves. 

                                                 
337 CP: “Perigo para a vida ou saúde de outrem 
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave” 
338 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 488. 
339 FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da. op. cit. p. 270. 
340 MARTINELLI, João Paulo Orsini. Parte Especial, Arts. 121 a 137 e Arts. 208 a 234-C. In: MACHADO, 
Antônio Cláudio da Costa (Org.); AZEVEDO, David Teixeira de (Coord.). Código Penal interpretado: artigo 
por artigo, parágrafo por parágrafo. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 202. 
341 FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da. op. cit. p. 270. 
342 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 490. 
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Há diversos artigos do Código de Ética Médica que elencam condutas que 

acarretam riscos para a incolumidade dos pacientes, e que caso sejam praticadas pelo 

médico, ensejam sua responsabilização ético-disciplinar:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua 
obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por 
decisão majoritária da categoria. 
 
 

Com efeito, ao deixar de atender um paciente que necessita de um atendimento em 

setores de emergência ou urgência, o médico, além de infringir o art. 7º do CEM, praticando 

conduta antiética, incorre no crime de perigo para a vida ou saúde de outrem.   

 
É vedado ao médico: [..]  
Art. 14. Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela 
legislação vigente no País. 
 
 

O profissional deve praticar ou indicar aos pacientes apenas os atos médicos que 

sejam efetivamente necessários para o tratamento, jamais devendo praticar atos proibidos 

pela legislação pátria (art. 14 do CEM). Ocorre que muitas vezes, precipuamente por 

interesses pecuniários, ocorre a prescrição de tratamentos desnecessários, o que certamente, 

a nosso ver, expõe a saúde ou a vida do paciente em risco, incorrendo o médico no crime de 

perigo para a vida ou saúde de outrem, além de estelionato, como será abordado adiante. 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 20. Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer 
outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador 
público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores 
meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente 
reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade. 
 
 

A prática, pelo médico, da conduta antiética prevista no art. 20 do CEM, de permitir 

que interesses de diversas naturezas, como pecuniários, políticos religiosos etc., tenham 

interferência na escolha dos meios de adequados para prevenir, diagnosticar ou tratar 

doenças, pode expor a vida ou a saúde dos pacientes a risco. Dessa forma, é possível que o 

profissional incorra na prática do crime previsto no art. 132 do diploma repressivo.  

 
É vedado ao médico: [...] 
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Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e 
os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar 
dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.   
 
 

O médico tem o dever ético de informar o paciente a respeito do diagnóstico, do 

prognóstico, dos riscos, bem como dos objetivos do tratamento, exceto quando a 

comunicação direta possa causar ao enfermo algum tipo de dano (por exemplo, abalo 

psicológico, diante da gravidade do quadro), devendo o profissional, nesta hipótese, 

comunicar a seu representante legal.  

Ao não comunicar o paciente sobre todo o seu quadro clínico, o médico, além de 

incorrer em falta ética, nos termos do art. 34 do CEM, poderá colocar a vida ou a saúde da 

pessoa sob seus cuidados em risco. Assim, por exemplo, uma pessoa com diagnóstico de 

uma doença grave deve ter ciência de seu problema e das chances de cura, bem como dos 

riscos e efeitos colaterais do tratamento. Caso o médico deixe de informar ao paciente ou ao 

seu representante legal, poderá expor a vida ou a saúde do paciente a risco, e incorrer no 

delito previsto no art. 132 do CP.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 35. Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a 
terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros 
procedimentos médicos. 
 
 

O profissional da Medicina, ao informar o paciente sobre seu quadro clínico, deve 

expor a verdadeira situação. Ao exagerar sobre a gravidade do diagnóstico ou do 

prognóstico, ao complicar a terapêutica ou realizar-se número excessivo de visitas, consultas 

ou outros procedimentos médicos, o profissional poderá expor a vida ou a saúde do paciente 

em risco, por exemplo, podendo causar-lhe danos físicos ou psíquicos ante a intensa 

preocupação e sofrimento. Nesse caso, além da infração ética do art. 35 do CEM, o médico 

poderá responder pelo crime tipificado no art. 132 do CP.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 37. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do 
paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade 
comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar 
o impedimento.   
Parágrafo único. O atendimento médico a distância, nos moldes da telemedicina 
ou de outro método, dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de 
Medicina.   
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O médico tem o dever de prescrever o tratamento ou outros procedimentos 

mediante o exame direto do paciente, exceto nas hipóteses de urgência ou de emergência, e 

mediante impossibilidade de realizá-lo devidamente comprovada, devendo fazê-lo tão logo 

cesse o impedimento.  

A prescrição de tratamento ou outros procedimentos pelo médico assistente sem o 

exame direto do paciente, pode colocar a vida ou a saúde do paciente em risco, ensejando 

conduta antiética do médico, nos termos do art. 37, caput, do CEM, e também a configuração 

do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP).  

O parágrafo único do art. 37 traz uma exceção, prevendo a possibilidade do 

exercício da telemedicina, mediante regulamentação do Conselho Federal de Medicina. A 

Resolução CFM 1.643/2002 define e disciplina a prestação de serviços por meio da 

Telemedicina.343 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 55. Deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua 
responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho. 
 
 

O profissional tem o dever de informar ao médico substituto sobre o quadro clínico 

dos pacientes que estão sob sua responsabilidade, ao ser substituído ao fim no término de 

seu turno de trabalho. Ao não informar devidamente o seu substituto, o médico que assumir 

o tratamento não terá condições de dar prosseguimento ao tratamento de forma adequada.  

Nesse contexto, fica evidenciado que o médico, se não informar o quadro clínico 

dos seus pacientes ao seu substituto, além de incorrer na conduta antiética prevista no art. 55 

do CEM, estará colocando seriamente a vida ou a saúde dos enfermos em risco, incorrendo, 

dessa forma, no crime previsto no art. 132 do CP.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 99. Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com 
fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade 
humana. 
 
 

                                                 
343 Resolução CFM 1.643/2002 “O Conselho Federal de Medicina [...] RESOLVE: 
Art. 1º - Definir a Telemedicina como o exercício da Medicina através da utilização de metodologias interativas 
de comunicação audio-visual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em Saúde.” 
(Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1643_2002.htm>. Acesso em: 04 jan. 
2018).  
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A participação, pelo médico, de qualquer forma de experiência envolvendo seres 

humanos com finalidades bélicas, políticas, étnicas, eugênicas ou outras que atentem contra 

a dignidade da pessoa humana, além de configurar a falta ética prevista no art. 99 do CEM, 

pode expor a vida ou a saúde das pessoas a perigo, se não forem observados os protocolos 

devidos e utilizados métodos adequados.  

Assim, dependendo do modo como forem efetuadas, as pesquisas com seres 

humanos podem configurar a prática do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, 

tipificado no art. 132 do Código Penal. Além disso, entendemos que a conduta prevista no 

art. 99 do CEM pode configurar o crime de genocídio, conforme será estudado adiante.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 102. Deixar de utilizar a terapêutica correta, quando seu uso estiver liberado 
no País. 
Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando 
aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do paciente ou de seu 
representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das possíveis 
consequências. 
 
 

O profissional tem o dever de empregar a terapêutica correta, quando seu uso estiver 

liberado no Brasil.  

Segundo Edmilson de Almeida Barros Júnior:  

 
Pelos princípios bioéticos da beneficência e da não maleficência, o médico deve 
envidar todos os esforços e meios aceitos cientificamente para beneficiar o seu 
paciente. Se existir esse tipo de procedimento terapêutico específico, para o caso 
clínico do paciente, devidamente liberado no Brasil, é este que deve ser executado, 
e ponto final. Não se pode coisificar o homem, utilizando-o como meios para 
atingir outras finalidades, ainda que uma destas seja beneficiar um grande número 
de pessoas.344 
 
 

O não uso da terapêutica correta ou a utilização de terapêutica experimental não 

aceita pelos órgãos competentes, além de configurar a infração ética prevista no art. 102 do 

CEM, pode ensejar a responsabilização criminal do médico pelo tipo penal previsto no art. 

132 do CP, ante os riscos a que se expõem a vida e a saúde dos pacientes.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 103. Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-
la sobre a natureza da investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à 
saúde pública, respeitadas as características locais e a legislação pertinente.  

                                                 
344 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Código de Ética Médica 2010: comentado e interpretado: 
(resolução CFM 1.931/2009). São Paulo: Atlas, 2011b, p. 361.  
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A realização de pesquisa em uma comunidade sem o consentimento informado, 

prévio e esclarecido, bem como a não observância ao escopo de proteção à saúde pública, 

considerando-se as peculiaridades locais e a legislação aplicável, configura a falta ética 

prevista no art. 103 do CEM. Caso haja exposição da vida ou da saúde dos membros da 

comunidade a perigo em razão das pesquisas com aquele grupo, o médico incorrerá no crime 

previsto no art. 132 do Código Penal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 113. Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta 
cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão 
competente. 
 
 

Os processos de tratamento ou descobertas científicas no âmbito da Medicina 

somente podem ser divulgados, fora do âmbito científico, após o reconhecimento por órgão 

competente.  

O médico, ao divulgar tais processos de tratamento ou descobertas das Ciências 

Médicas antes do reconhecimento científico pelos órgãos competentes, além de cometer 

infração ético-disciplinar, pode incorrer no crime previsto no art. 132 do CP, pois poderá 

colocar a vida ou a saúde das pessoas em risco, visto que a divulgação antecipada poderá 

fomentar a busca pela utilização das técnicas ainda em fase de estudos.  

 

7.2.6 Abandono de incapaz 

 

O abandono do paciente pelo médico configura o crime de abandono de incapaz, 

previsto no art. 133345 do Código Penal. 

                                                 
345 CP: “Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer 
motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono: 
Pena - detenção, de seis meses a três anos. 
§ 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
§ 2º - Se resulta a morte: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 
Aumento de pena 
§ 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: 
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É importante ter em mente que o conceito de incapaz, para fins penais no tipo penal 

em comento, não se confunde com o conceito de incapaz para o direito civil.  

Aqui, no âmbito penal, incapaz é a pessoa que não tem condições de defender-se 

dos riscos surgidos em decorrência do abandono, como por exemplo, um paciente que esteja 

hospitalizado e sob cuidados médicos.  

Abandonar significa largar, deixar a pessoa sem assistência.346 

Conforme explica Rogério Greco:  

 
O núcleo abandonar pressupõe o comportamento de deixar à própria sorte, 
desamparar, deixar só, ou seja, o agente afasta-se da pessoa que estava sob sua 
guarda, proteção, vigilância ou autoridade, permitindo que ela venha a correr os 
riscos do abandono, face à sua incapacidade de defesa.347 
 
 

O bem jurídico tutelado é a vida e também a saúde do ser humano, especialmente 

daquelas pessoas que não têm condições de defender-se do perigo proveniente da violação 

do dever de proceder à guarda, à assistência e à proteção.348 Para Nélson Hungria, a tutela 

penal incide, exclusivamente, sobre a “segurança da pessoa física”.349 

Apenas responde pelo crime de abandono de incapaz aquele que possui o dever de 

cuidado. Se não houver vínculo entre a pessoa que abandona e a pessoa que é abandonada, 

poderá caracterizar-se o delito de omissão de socorro (CP, art. 135).350 

Não comete o crime de abandono de incapaz o diretor clínico de hospital, que dá 

alta atendendo a pedido insistente do paciente, desde que este não seja portador de 

enfermidade mental, já esteja medicado e com quadro de saúde estabilizado.351 

O delito de abandono de incapaz é punido com pena de detenção, de 6 meses a 3 

anos. Por se tratar de crime de perigo, para a consumação a lei não exige a ocorrência do 

efetivo resultado lesivo. Basta o abandono, expondo a segurança da vítima incapaz a risco, 

para configurar o delito.  

                                                 
I - se o abandono ocorre em lugar ermo; 
II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 
III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos” 
346 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 491. 
347 GRECO, Rogério. op. cit., p. 404, grifo do autor. 
348 PRADO, Luiz Regis. op.cit., p. 471.  
349 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal: Arts. 121 a 136. 4. ed. Rio de Janeiro: Companhia 
Editôra Forense, 1958. v. 5., p. 426. 
350 MARTINELLI, João Paulo Orsini. op. cit., p. 203.  
351 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 492.  
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No entanto, o Código Penal prevê as modalidades do crime qualificado, nas quais 

o resultado é imprescindível para a consumação: i) se do abandono resultar lesão corporal 

de natureza grave à vítima, a pena será de reclusão, de 1 a 5 anos; ii) se resultar a morte, a 

pena será de reclusão de 4 a 12 anos.  

Há ainda as hipóteses de aumento de um terço da pena: a) se o abandono acontece 

em local ermo; b) caso o agente seja ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou 

curador da vítima; c) se a vítima for idosa, ou seja, maior de 60 (sessenta) anos.  

O Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003 prevê, em seu art. 98352, o crime de 

abandono do idoso. 

Pune-se a conduta de abandonar o idoso em hospitais, em casas de saúde, em 

entidades de longa permanência, ou estabelecimentos congêneres, ou ainda, de não prover 

as suas necessidades básicas, quando houver obrigação decorrente de lei ou mandado 

judicial, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa.  

Nessa esteira, se paciente idoso estiver em um hospital de longa permanência, sob 

responsabilidade médica, e não tiver providas as suas necessidades básicas, ficando 

abandonado, entendemos ser cabível a imputação do crime previsto no art. 98 do Estatuto 

do Idoso também ao médico.  

Ao médico é vedado abandonar o paciente que esteja sob seus cuidados, sob pena 

de incorrer na conduta antiética prevista no art. 36 do CEM:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 36. Abandonar paciente sob seus cuidados. 
§ 1º Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com 
o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de 
renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu 
representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo 
todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder. 
§ 2º Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus familiares, o 
médico não abandonará o paciente por ser este portador de moléstia crônica ou 
incurável e continuará a assisti-lo ainda que para cuidados paliativos. 
 
 

                                                 
352 Estatuto do Idoso: “Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 
permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.” 
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Dessa forma, incorrerá em infração ética prevista no art. 36 do CEM o médico que 

renunciar ao atendimento sem comunicação prévia ao paciente ou a seu representante legal, 

ou que abandonar paciente portador de moléstia crônica ou incurável sem justo motivo.  

No entanto, considerando-se a autonomia do médico, este tem o direito de renunciar 

ao atendimento do paciente, por motivos de foro íntimo. Todavia, é preciso que realize uma 

comunicação prévia ao paciente ou ao seu respectivo representante legal, de modo a 

assegurar a continuidade do tratamento por outro profissional, devendo, para tanto, fornecer 

ao médico que assumir o caso todas as informações que forem necessárias para a 

continuidade do tratamento.  

Caso o paciente seja portador de doença crônica ou incurável, é dever do médico 

continuar a assisti-lo, mesmo que para ministrar cuidados paliativos. 

Ao abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicá-lo previamente, o 

médico estará incurso no crime de abandono de incapaz, previsto no art. 133 do Código 

Penal. Se do abandono pelo médico decorrer lesão corporal grave ou a morte do paciente, o 

profissional incorrerá nas modalidades qualificadas do delito.  

Também é possível que o médico incorra no crime previsto no art. 98 do Estatuto 

do Idoso, se não providenciar o tratamento adequado do paciente sob seus cuidados.  

 

7.2.7 Omissão de socorro 

 

O médico incorre no crime de omissão de socorro previsto na primeira parte do art. 

135353 do Código Penal, que tipifica como crime a conduta de deixar de prestar assistência, 

principalmente a pessoas inválidas ou feridas.  

                                                 
353 CP: “Omissão de socorro 
Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou 
extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses 
casos, o socorro da autoridade pública: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e 
triplicada, se resulta a morte.” 
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Verifica-se que o delito de omissão de socorro cometido pelo profissional da 

Medicina está intrinsecamente relacionado à sua posição de garante, estabelecida no art. 13, 

§ 2º, do CP.  

O delito tipificado no art. 135 do CP implica a ausência de atitude de uma pessoa 

que poderia agir para prestar socorro a alguém em situação de perigo.354 

O bem jurídico tutelado pelo crime de omissão de socorro é a preservação da vida 

e da saúde da pessoa humana.355 

Importa ressaltar que o dever de prestar assistência estabelecido pelo art. 135 do 

Código Penal não se restringe ao médico, uma vez que qualquer pessoa possui a obrigação 

de dar assistência a um indivíduo necessitado, desde que não haja risco pessoal.356  

Assim como o médico, outros profissionais da saúde, como enfermeiros, e 

quaisquer outras pessoas, podem responder por omissão de socorro.  

Edmundo Oliveira explica que são elementos caracterizadores da omissão de 

socorro: “a indiferença, o egoísmo, a pusilanimidade, o sadismo ou a simples pressa de não 

ter tempo a perder”.357 

Apenas o comportamento negativo pode configurar o crime do art. 135 do CP. 

Logo, o comportamento positivo não caracteriza o crime. A demora em prestar socorro ao 

indivíduo pode caracterizar o crime.358 

Conforme os ensinamentos de Jurandir Sebastião: 

 
O médico (como qualquer outro cidadão) possui direitos e obrigações comuns a 
todos. Pode, portanto, incorrer em qualquer delito previsto nas Leis Penais como 
autor, co-autor ou partícipe. Porém, em razão do exercício da Medicina, fatos 
especiais do cotidiano envolvem esse profissional e seus auxiliares, tomando-os 
mais propensos e vulneráveis a determinados delitos e às ações de reparação cível 
correspondentes. É o caso, por exemplo, do delito de omissão de socorro, previsto 
no art. 135 do CP, que pode ser cometido por qualquer pessoa, mas que 
comumente envolve o médico e os responsáveis pela direção de hospitais. Isso se 
dá porque, na ordem prática, ocorrendo ferimento em alguém, o médico sempre é 
solicitado a intervir ou a ele é encaminhado o paciente, assim como aos hospitais, 
sem qualquer preocupação de disponibilidade de tempo e de meios para o 
atendimento satisfatório e objetivo. Óbvio que o médico não está obrigado a fazer 
milagres. Mas tem o dever de atender a emergência ou urgência, com os meios de 
que dispuser.359 

                                                 
354 MARTINELLI, João Paulo Orsini. op. cit., p. 206.  
355 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 402.  
356 OLIVEIRA, Edmundo. op. cit., p. 37. 
357 Ibidem. 
358 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 496.  
359 SEBASTIÃO, Jurandir. op. cit., p. 145-146, grifo do autor.  
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Para configuração da omissão de socorro, é imprescindível que o agente tenha 

ciência de que a vítima está precisando de socorro, ou que esteja em situação grave e em 

iminente perigo. É suficiente que a vítima esteja ferida, não sendo necessário que os 

ferimentos sejam graves.360 

O crime de omissão de socorro somente é previsto na modalidade dolosa. Deve 

haver a intenção do agente em omitir socorro à pessoa que necessita. Logo, não se pode 

imputar o delito em comento na forma culposa. Além disso, ressalte-se que o erro exclui a 

incidência do dolo.361 

Nesse contexto, explica Edmundo de Oliveira que:  

 
O crime de omissão de socorro só é punível pela forma de dolo, não podendo ser 
imputado a título de culpa. Acrescente-se que o erro exclui a configuração do dolo. 
Por conseguinte, não se pode de modo algum responsabilizar um médico que passa 
sem acudir uma pessoa, achando que ela está apenas repousando, quando, na 
verdade, a pessoa havia tentado o suicídio. Nessa hipótese, o médico atuou com 
erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, com erro de proibição. Agora, na hipótese 
do médico presenciar o paciente dar cabo da própria vida, não existe contribuição 
ao suicídio, porque o médico não induziu, não instigou nem auxiliou no propósito 
suicida, logo não se configura a tipicidade do fato (art. 122 do Código Penal). 
Pode, no entanto, haver omissão de socorro do médico, se ficar caracterizado o 
dolo.362 
 
 

A falta de assistência médica pode configurar o crime de omissão de socorro em 

diversas hipóteses. Incorre no crime do art. 135 do Código Penal o médico que se recusa a 

prestar assistência a pessoa que esteja em estado grave, sob o argumento de ausência de 

pagamento de honorários ou de não haver convênio, assim como de inexistência de vaga, 

ainda que seja verdade. Também incorre no tipo penal em comento o médico que afirma 

estar de folga, no caso de não haver outro médico na cidade, assim como aquele que se recusa 

em fazer o atendimento em razão da quantidade de consultas já realizadas.363 

Por outro lado, não se configura o delito se a recusa no atendimento se deu pelo fato 

de o hospital não ter o aparelhamento necessário para prestar o socorro, tendo o médico, 

todavia, indicado outro hospital. Além disso, também não se caracteriza o delito se o 

                                                 
360 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 496. 
361 OLIVEIRA, Edmundo. op. cit., p. 37. 
362 Ibidem. 
363 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 497. 
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indivíduo precisava de tratamento especializado, o qual era impossível de ser oferecido por 

aquele hospital.364 

Ressalte-se que se configura a prática de homicídio culposo, e não de omissão de 

socorro, pelo médico plantonista que negligencia o atendimento ao paciente, sem manter 

com este qualquer contato, apenas prescrevendo-lhe medicamento por meio da enfermeira, 

contribuindo de forma eficaz para o seu falecimento.365 

O crime de omissão de socorro é punido com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou 

multa.  

O parágrafo único do art. 135 traz as formas qualificadas do delito. A pena é 

acrescida de metade, se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se 

resultar a morte do indivíduo.  

Portanto, trata-se a omissão de socorro de crime de menor potencial ofensivo, 

mesmo nas modalidades qualificadas.  

Não é aplicável a modalidade qualificada do parágrafo único do art. 135 se o óbito 

era inevitável e não decorreu da omissão. Para que reste configurada a qualificadora, não 

importa o número de óbitos causados pela omissão. No entanto, há incidência da 

qualificadora na hipótese de o médico ter deixado de fornecer a ambulância para transferir o 

enfermo, que faleceu após ter sido transportado por terceiros.366 

O art. 97367 da Lei nº 10.741/2003 traz um tipo penal específico de omissão de 

socorro em relação à pessoa idosa. O quantum de pena de detenção prevista é de 6 meses a 

1 ano e multa, ou seja, no Estatuto do Idoso a pena é maior, sendo que a detenção é cumulada 

com a multa.  

Dispõem os artigos 7º, 8º, 9º e 33 do Código de Ética Médica, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
 

                                                 
364 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 497. 
365 Ibidem. 
366 Ibidem. 
367 Lei 10.741/2003: “Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, 
em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou 
não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública: 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e 
triplicada, se resulta a morte.” 
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Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua 
obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por 
decisão majoritária da categoria. 
 
Art. 8º Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem 
deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou 
em estado grave. 
 
Art. 9º Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-
lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. 
Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica 
do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. 
 
Art. 33. Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em 
casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico 
em condições de fazê-lo. 
 
 

As condutas antiéticas previstas nos artigos 7º, 8º, 9º e 33 do Código de Ética 

Médica, em tese, podem configurar o crime de omissão de socorro pelo fato de o médico 

deixar de realizar o atendimento do paciente.  

No entanto, como o médico tem o dever jurídico de agir, na posição de garantidor, 

entendemos que, ocorrendo a morte ou ofensa à integridade física ou à saúde do paciente nas 

hipóteses dos aludidos artigos do CEM, o profissional incorrerá nos crimes de homicídio 

culposo e de lesão corporal culposa, respectivamente, e não no delito de omissão de socorro 

na forma qualificada.  

 

7.2.8 Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial 

 

A Lei nº 12.653, de 28.05.2012, inseriu no Código Penal o crime de 

condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial, tipificado no art. 135-A.368 

Configura o crime em comento exigir-se cheque-caução, nota promissória ou 

qualquer garantia, assim como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como 

condição para a realização do atendimento médico-hospitalar emergencial.  

                                                 
368 CP: “Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial  
Art. 135-A.  Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio 
de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial:   
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  
Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de 
natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.” 
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Da leitura do tipo penal extrai-se que o bem jurídico tutelado é a vida, a integridade 

física e a saúde do ser humano.  

Para Fernando Capez e Stela Prado, o objeto jurídico do crime consiste no “dever 

de solidariedade, de mútua assistência, a todos imposto para a salvaguarda da vida e da saúde 

das pessoas”.369 

Como visto em tópico anterior, a Resolução CFM 1.451/95 traz os conceitos de 

emergência e urgência. Conforme o teor do tipo penal do art. 135-A, observa-se que somente 

há crime na exigência de garantia para atendimento de emergência, em que há risco de morte 

do paciente.  

Segundo Renato de Mello Jorge Silveira, pelo seu teor e ante a sua localização no 

Código Penal, o crime do art. 135-A do CP configura uma modalidade específica do delito 

de omissão de socorro, previsto no art. 135.370 

Pune-se o crime com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. O parágrafo 

único traz as formas qualificadas do delito. A pena é acrescida até o dobro se da negativa de 

atendimento resultar ao paciente lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resultar a 

morte. Observa-se, portanto, que as penas previstas no art. 135-A são mais altas em 

comparação com as penas do crime de omissão de socorro, tipificado no art. 135 do CP.  

A previsão desse novo crime pelo legislador é fruto da mercantilização da 

Medicina, havendo muitas práticas abusivas perpetradas por estabelecimentos de saúde, tais 

como hospitais e prontos-socorros, que condicionavam o atendimento médico-hospitalar 

emergencial a garantias de natureza pecuniária e financeira.  

O art. 2º da Lei nº 12.653/2012 determina que o estabelecimento de saúde fixe, em 

local visível, cartaz ou equivalente informando sobre a previsão do crime tipificado no art. 

135-A do CP.371 

                                                 
369 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 292. 
370 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Arts. 121 a 137. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. 
REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 394. 
371 Lei 12.653/2012: “Art. 2º O estabelecimento de saúde que realize atendimento médico-hospitalar 
emergencial fica obrigado a afixar, em local visível, cartaz ou equivalente, com a seguinte informação: 
‘Constitui crime a exigência de cheque-caução, de nota promissória ou de qualquer garantia, bem como do 
preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar 
emergencial, nos termos do art. 135-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.’” 
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O tipo previsto no art. 135-A é crime próprio, visto que somente pode ser praticado 

por pessoa responsável pelos interesses do estabelecimento de saúde.372 

Estatui o art. 47 do CEM, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 47. Usar de sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença 
religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico ou qualquer outro, 
que não técnico-científico ou ético, que as instalações e os demais recursos da 
instituição sob sua direção, sejam utilizados por outros médicos no exercício da 
profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local. 
 
 

Ao que nos parece, a infração ética prevista no art. 47 do CEM pode caracterizar o 

crime previsto no art. 135-A do Código Penal, se o médico, na qualidade de diretor clínico 

do estabelecimento de saúde (hospital, pronto-socorro etc.), impedir, ante a exigência de 

garantias financeiras, a utilização das instalações e dos demais recursos para atendimento 

médico-hospitalar emergencial.  

 

7.2.9 Maus-tratos 

 

O crime de maus-tratos, tipificado no art. 136373 do Código Penal, consiste na 

conduta do agente de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa que esteja sob sua 

autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, 

mediante a privação de alimentação ou cuidados indispensáveis, a sujeição a trabalho 

excessivo ou inadequado, e o abuso de meios de correção ou disciplina.  

                                                 
372 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Arts. 121 a 137. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. 
REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 396. 
373 CP: “Maus-tratos 
Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de 
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer 
sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: 
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa. 
§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
§ 2º - Se resulta a morte: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 
§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.” 
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Os bens jurídicos tutelados pela previsão do crime de maus-tratos no CP são a vida 

e a saúde.374 

No que tange aos maus-tratos praticados por profissionais da saúde em face de 

pacientes sob sua guarda para fins de tratamento, observa-se que a principal forma de 

incidência é pela privação de alimentação ou de cuidados indispensáveis.  

Quanto à privação de alimentos, verifica-se que se trata de conduta omissiva. A 

privação de alimentação pode ser de forma relativa ou absoluta. Para que se configure o 

crime, basta que os alimentos sejam suprimidos de forma relativa. Por outro lado, a privação 

total de alimentos pode configurar, no caso concreto, forma de execução do delito de 

homicídio, se houver o animus necandi. No entanto, se a privação absoluta ocorrer por curto 

lapso temporal, com a exposição do sujeito passivo a perigo, configura-se o delito de maus-

tratos.375 

No que toca à privação de cuidados necessários, vê-se que também se trata de 

conduta omissiva. O tipo penal refere-se à supressão dos cuidados indispensáveis para 

preservar a vida ou a saúde das pessoas, v.g., falta de assistência médica, ausência de 

condições para higiene pessoal, não fornecimento de vestuário, leito etc.376 

O crime de maus-tratos é punido com pena de detenção, de dois meses a um ano, 

ou multa. Os §§ 1º e 2º trazem as modalidades qualificadas do delito. Caso resulte lesão 

corporal de natureza grave, o crime será punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se 

resultar a morte, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos. 

O Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003 prevê, em seu art. 99377, modalidade 

específica do crime de maus-tratos. Caso o paciente vítima de maus-tratos seja idoso, haverá 

configuração do crime previsto no Estatuto do Idoso.  

O crime de maus-tratos contra o idoso é punido com pena de detenção de 2 meses 

a 1 ano e multa, sendo, nesta hipótese, crime de menor potencial ofensivo. No entanto, as 

                                                 
374 GRECO, Rogério. op. cit., p. 419.  
375 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. 212. 
376 Ibidem. 
377 Estatuto do Idoso: “Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-
o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando 
obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: 
Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 
§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 2º Se resulta a morte: 
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.” 
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formas qualificadas previstas nos parágrafos do art. 99 do Estatuto do Idoso, possuem penas 

mais gravosas: a) se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão 

de 1 a 4 anos; b) se resultar a morte, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos. 

O art. 245378 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13.07.1990, 

impõe ao médico e ao responsável por estabelecimento de atenção à saúde a obrigação legal 

de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha ciência, em que haja suspeita 

ou confirmação de maus-tratos cometidos contra criança ou adolescente.  

Nesta hipótese, não se configura a violação de sigilo profissional, uma vez que o 

art. 74 do Código de Ética Médica autoriza a comunicação de informações sobre a pessoa 

menor de idade quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente.379 

Vislumbramos que há duas condutas previstas no Código de Ética Médica que 

podem configurar o crime de maus-tratos. Tratam-se dos artigos 8º e 9º, já estudados em 

tópicos anteriores, que dispõem, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 8º Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem 
deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou 
em estado grave. 
 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 9º Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-
lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. 
Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica 
do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. 
 
 

Com efeito, o médico, ao afastar-se de suas atividades profissionais, sem deixar 

outro profissional em seu lugar, e ao abandonar o plantão sem a presença de substituto, expõe 

a perigo a vida ou a saúde do paciente, privando-a dos cuidados médicos indispensáveis para 

seu tratamento e recuperação. Dessa forma, a violação aos artigos 8º e 9º do Código de Ética 

Médica também pode configurar, no caso concreto, o crime de maus-tratos.  

 

                                                 
378 ECA: “Das Infrações Administrativas 
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, 
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.” 
379 CEM: “É vedado ao médico: [...] Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, 
inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo 
quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.”.  
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7.2.10 Calúnia, difamação e denunciação caluniosa 

 
 

A responsabilidade do médico é sempre pessoal, ainda que o trabalho no 

atendimento ao paciente tenha sido realizado coletivamente. 

A imputação de seus insucessos a terceiros pode ensejar a responsabilização do 

médico por calúnia ou difamação, crimes contra a honra tipificados nos artigos 138380 e 

139381 do Código Penal, ou ainda, por crime de denunciação caluniosa, previsto o art. 339382 

do estatuto penal repressivo.  

Tanto o delito de calúnia quanto o de difamação visam a tutelar a honra objetiva.383  

A honra objetiva consiste na reputação, isto é, aquilo que as demais pessoas pensam 

sobre o indivíduo quanto aos seus atributos físicos, intelectuais, morais, etc.384 

Dessa forma, protege-se a honra, a imagem da pessoa perante a sociedade. 

O crime de calúnia consiste em imputar um fato certo e determinado, que seja 

previsto em algum tipo penal como crime, não sendo abrangido por este conceito, em 

observância ao princípio da taxatividade, as contravenções penais. Desta feita, a imputação 

                                                 
380 CP: “Calúnia 
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. 
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 
Exceção da verdade 
§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: 
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença 
irrecorrível; 
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 141; 
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.” 
381 CP: “Difamação 
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Exceção da verdade 
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é 
relativa ao exercício de suas funções.” 
382 CP: “Denunciação caluniosa 
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação 
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de 
que o sabe inocente:  
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.  
§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.” 
383 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Arts. 138 a 154-B. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa 
(Org.); AZEVEDO, David Teixeira de (Coord.). Código Penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 213-216. 
384 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. 233.  
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de conduta prevista como contravenção penal pode configurar o crime de difamação. Na 

calúnia, imputa-se uma conduta tipificada como crime, que seja falsa, é dizer, que não tenha 

ocorrido, ou que não tenha sido praticada pela pessoa a quem se acusa.385 

A calúnia é crime de menor potencial ofensivo, punida com pena de detenção, de 6 

meses a 2 anos, e multa. 

Nesse contexto, observa-se que se o médico imputar uma conduta inexitosa, por 

exemplo, uma lesão corporal causada em um paciente por erro na incisão cirúrgica, a um 

terceiro, por se tratar de conduta prevista como crime, estará cometendo calúnia.   

Do mesmo modo que no crime de calúnia, a difamação também consiste em imputar 

um fato certo e determinado. Todavia, a diferença consiste na caracterização do fato. Isso 

porque na calúnia tal fato deve ser previsto como crime, ao passo que na difamação deve ser 

fato que enseje desonra e ofensa à reputação. Outro ponto de distinção é que na difamação 

não é necessário que o fato imputado a terceiro seja falso, visto que pratica o crime de 

difamação quem imputa fato falso ou verdadeiro, desde que exista a reprovação de cunho 

ético-social.386 

A difamação é crime de menor potencial ofensivo, punida com pena de detenção, 

de 3 meses a 1 ano, e multa. 

Nesse cenário, verifica-se que se o médico imputar uma conduta malsucedida, por 

exemplo, a não adaptação do paciente a uma prótese no membro inferior, indicando ser erro 

do fisioterapeuta, não assumindo que ele próprio prescreveu a prótese de forma equivocada, 

por se tratar de conduta não prevista como crime, estará cometendo difamação.   

Frise-se que tanto a calúnia quanto a difamação consumam-se quando uma terceira 

pessoa, que não seja a própria vítima, tem ciência da imputação ofensiva feita à honra 

objetiva.387 

Além disso, ambos os crimes contra a honra admitem exceção de verdade, com as 

peculiaridades previstas nos artigos 138 e 139 do Código Penal.  

A denunciação caluniosa consiste em dar causa à instauração de investigação 

policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação 

                                                 
385 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Arts. 138 a 154-B. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa 
(Org.); AZEVEDO, David Teixeira de (Coord.). Código Penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 213. 
386 Idem, p. 215. 
387 Idem, p. 213-216. 
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de improbidade administrativa contra alguém, mediante a imputação de crime de que o sabe 

ser inocente.  

Observa-se que a denunciação caluniosa, por se tratar de crime contra a 

Administração da Justiça, possui maior gravidade em comparação com os crimes contra a 

honra.  

Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt:  

 
Bem jurídico protegido é a boa e regular Administração da Justiça, que, 
necessariamente, é atingida por eventuais falsas imputações que originem a 
instauração de qualquer das investigações mencionadas no tipo penal. 
Tutela-se, igualmente, a honra objetiva da pessoa ofendida, embora não se 
confunda com o crime de calúnia (crime contra a honra), apresentando, inclusive, 
considerável superioridade do desvalor da conduta aqui incriminada, pois não 
atinge somente sua reputação pessoal, mas também e fundamentalmente a sua 
liberdade, pela ameaça do processo criminal que se instaura, cuja sanção é 
bastante grave.388 
 
 

Pune-se a denunciação caluniosa com pena de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. 

Aumenta-se a pena em um sexto, se o agente se vale de anonimato ou ainda, de nome 

suposto. Por outro lado, diminui-se a pena em metade, caso a imputação seja de prática de 

contravenção penal.  

Cezar Roberto Bitencourt explica que a calúnia é absorvida pela denunciação 

caluniosa, em virtude do princípio da consunção.389 

Destarte, se o médico imputar uma conduta criminosa a um terceiro, que sabe ser 

inocente, e houver a instauração de qualquer das modalidades de investigação ou processual 

previstas no art. 339 do Código Penal, estará incurso no crime de denunciação caluniosa.  

O médico tem o dever ético de assumir a responsabilidade pelos seus atos 

praticados, e jamais deve tentar encobrir seus erros imputando a sua conduta a terceiros sem 

possuir prova de suas alegações, sob pena de infringir o disposto nos artigos 3º, 4º e 6º do 

Código de Ética Médica.  Estabelecem referidos artigos do CEM, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 3º Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que 
indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o 
paciente. 
 

                                                 
388 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 1138, grifos do autor.  
389 Idem, p. 1144. 
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É vedado ao médico: [...] 
Art. 4º Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha 
praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu 
representante legal. 
 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 6º Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto 
nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado. 
 
 

Desse modo, mesmo que esteja atuando em sua defesa em processo judicial ou 

ético-profissional, não é permitido que o médico acuse de forma dolosa e injusta uma outra 

pessoa para se ver livre das suas responsabilidades, sob pena de incorrer em conduta antiética 

e em crime, que, conforme o caso, pode configurar calúnia, difamação ou denunciação 

caluniosa.  

7.2.11 Constrangimento ilegal 

 

O crime de constrangimento ilegal está previsto no art. 146390 do Código Penal.  

Trata-se o constrangimento ilegal, pela sua redação, do tipo penal que guarda maior 

proximidade com o princípio constitucional da legalidade391. Referido princípio está previsto 

no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.392 

No ordenamento jurídico brasileiro não há um tipo penal específico que verse a 

respeito da intervenção médica ou cirúrgica realizada sem o consentimento do paciente, 

                                                 
390 CP: “Constrangimento ilegal 
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por 
qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 
manda: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Aumento de pena 
§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais 
de três pessoas, ou há emprego de armas. 
§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. 
§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo: 
I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se 
justificada por iminente perigo de vida; 
II - a coação exercida para impedir suicídio.” 
391 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Arts. 138 a 154-B. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa 
(Org.); AZEVEDO, David Teixeira de (Coord.). Código Penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 224. 
392 CRFB/88: “Art. 5º [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei;” 
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sendo que esta conduta pode ser enquadrada no delito de constrangimento ilegal, exceto na 

hipótese de iminente perigo de vida, consoante previsto no § 3º do art. 146 do CP.  

O paciente não pode ser compelido a submeter-se a tratamento médico, deve ter 

autonomia para decidir. A autonomia do paciente consiste em um dos princípios da Bioética.  

Para que não haja imputação do crime de constrangimento ilegal ao médico, é 

primordial que toda intervenção médica ou cirúrgica seja precedida da assinatura, pelo 

paciente ou por seu representante legal, do termo de consentimento informado e esclarecido.  

O bem jurídico tutelado pela previsão do delito de constrangimento ilegal é a 

liberdade pessoal, ou seja, de autodeterminação. Abrange a liberdade sob vários aspectos: 

pensamento, escolha, vontade e ação.393 

No âmbito da atuação médica, o delito em comento tem como pressuposto o 

constrangimento do paciente, mediante violência ou grave ameaça, ou por meio da redução 

da sua capacidade de resistência.  

Uma pessoa pode ter a sua capacidade de resistência reduzida, por exemplo, por 

substâncias que diminuam sua consciência, tais como medicamentos, narcóticos ou 

sedativos.  

O vocábulo violência utilizado no tipo penal tem o significado de violência física 

praticada contra a pessoa, enquanto que a grave ameaça consiste na violência moral, 

representando uma intimidação, com a promessa de provocar um mal futuro e que seja sério 

(grave).394 

O § 3º do art. 146 do CP dispõe que não configura o constrangimento ilegal: a) a 

intervenção médica ou cirúrgica, feita sem o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal, caso esteja justificada por iminente perigo de vida; b) a coação exercida 

para impedir a prática do suicídio.  

O crime de constrangimento ilegal é punido com pena de detenção de 3 meses a 1 

ano, ou multa. As penas são aplicadas cumulativamente e em dobro, quando, para executar 

o delito, reúnem-se mais de três pessoas (v.g. o médico e dois enfermeiros), ou há a utilização 

                                                 
393 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 321. 
394 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 738.  
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de emprega armas. Além das penas cominadas, também se aplicam as penas correspondentes 

à violência.  

O Código de Ética Médica traz diversos dispositivos que, uma vez infringidos, além 

de configurarem infração ético-disciplinar, ensejam a responsabilização do médico pelo 

crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Vejamos: 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal 
após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco 
iminente de morte. 
 
 

É dever do profissional a obtenção do consentimento do paciente ou de seu 

representante legal, depois de esclarecê-lo acerca da intervenção médica ou cirúrgica a ser 

realizada, exceto em caso de risco iminente de morte. Se não houver situação emergencial, 

com a premente necessidade de salvar a vida do paciente, é primordial a existência do termo 

de consentimento informado e esclarecido (art. 22 do CEM). A realização de procedimento 

médico sem a aquiescência do paciente configura constrangimento ilegal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente 
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-
lo. 
 
 

O médico deve garantir ao paciente a autodeterminação, a liberdade de decidir de 

forma livre a respeito de sua pessoa ou bem-estar, e não pode limitar esse livre exercício de 

escolhas (art. 24 do CEM). Ao suprimir a liberdade do paciente quanto às escolhas de seu 

tratamento, o médico está infringindo o direito à autodeterminação, e violando a dignidade 

da pessoa humana, o que configura constrangimento ilegal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 26. Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz fisica 
e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo 
cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de 
risco iminente de morte, tratá-la. 
 
 

O médico tem o dever ético de respeitar a vontade da pessoa que realiza greve de 

fome, desde que ela tenha capacidade física e mental. Assim, o profissional deve respeitar o 

desejo da pessoa e não pode alimentá-la compulsoriamente. Todavia, o médico tem a 
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obrigação de informar a pessoa sobre as implicâncias da supressão de alimentos de forma 

prolongada, e, caso haja risco iminente de morte, tem o dever de tratá-la (art. 26 do CEM).  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 27. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de 
meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação 
policial ou de qualquer outra natureza. 
 
 

É vedado ao médico desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou 

empregar meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação 

policial ou de qualquer outra natureza (art. 27 do CEM).  

Portanto, em um processo de investigação criminal, não pode haver colaboração do 

médico, p. ex., ministrando medicamento para alterar o estado de consciência do psiquismo 

de uma pessoa, para que esta seja interrogada. Essa conduta configura redução da capacidade 

de resistência do paciente/vítima, e, por conseguinte, o médico incorre no crime de 

constrangimento ilegal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 28. Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer 
instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade. 
Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde 
física ou mental dos pacientes confiados ao médico, este estará obrigado a 
denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina. 
 
 

O profissional da Medicina tem o dever ético e jurídico de respeitar o interesse e a 

integridade física e mental da pessoa sob seus cuidados, em qualquer instituição na qual 

esteja recolhida, independentemente da própria vontade. Ao desrespeitar o interesse e a 

integridade física ou psicológica do paciente sob seus cuidados, por exemplo, para impor-

lhe comportamentos contrários à sua vontade, o médico comete o crime de constrangimento 

ilegal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 
livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em 
caso de iminente risco de morte. 
 
 

Configura infração ética desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante 

legal de decidir livremente acerca da execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, 

exceto na hipótese de iminente risco de morte. 
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Assim, em observância ao princípio bioético da autonomia, deve-se observar a 

decisão do paciente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas.  

Essa discussão vem a lume, com bastante frequência, quando se trata de recusa de 

transfusão de sangue por motivos religiosos, em que o médico se vê diante de um dilema: 

observar a vontade do paciente ou realizar o procedimento de transfusão de sangue para 

salvar uma vida. Abordaremos esse tema no tópico seguinte.  

Se houver risco iminente de morte, o médico, conforme dispõe o art. 31 do CEM, 

pode realizar procedimento médico ou cirúrgico contra a vontade do paciente. No entanto, 

se não for esta hipótese, poderá incorrer na prática do crime de constrangimento ilegal. 

Ainda conforme exegese do art. 31 do CEM, temos que o médico deve respeitar as 

diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. A Resolução CFM nº 1.995/2012 versa sobre 

esse tema.395 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 39 Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo 
paciente ou por seu representante legal. 
 
 

É direito do paciente ou de seu representante legal, que deve ser respeitado pelo 

médico, a solicitação de uma junta médica ou segunda opinião sobre o diagnóstico, 

tratamento e prognóstico (art. 39 do CEM). Ao apresentar objeção a esse direito, por 

exemplo, ameaçando abandonar o tratamento do paciente, o médico pratica violência moral, 

e consequentemente, incorre no crime de constrangimento ilegal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método 
contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, 
reversibilidade e risco de cada método. 
 
 

O médico tem o dever ético de respeitar o direito do paciente de decidir livremente 

sobre o método contraceptivo que deseja adotar, devendo sempre esclarecê-lo a respeito da 

indicação, da segurança, da reversibilidade e do risco de cada método (art. 42 do CEM). 

Caso o médico interfira, impondo método contraceptivo não desejado pelo paciente, além 

                                                 
395 Resolução CFM nº 1995/2012: “[...] RESOLVE: Art.  1º Definir  diretivas  antecipadas  de  vontade  como  
o  conjunto  de  desejos,  prévia  e expressamente  manifestados  pelo  paciente, sobre  cuidados  e  tratamentos  
que  quer,  ou não,   receber   no   momento   em   que   estiver   incapacitado   de   expressar,   livre e 
autonomamente, sua vontade.” Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995>. Acesso em: 05 jan. 2018.  
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de infringir uma norma ética, poderá o profissional ser responsabilizado criminalmente pelo 

crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP). O dispositivo ético em comento prestigia, 

assim como outros ao longo do Código de Ética Médica, o princípio da autonomia do 

paciente. 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 101. Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de 
consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres 
humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da 
pesquisa. 
Parágrafo único. No caso do sujeito de pesquisa ser menor de idade, além do 
consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e 
esclarecido na medida de sua compreensão. 
 
 

Qualquer pesquisa com seres humanos deve ser realizada com o prévio 

consentimento informado do paciente ou de seu representante legal, mediante a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido. Quando se trata de pesquisa com paciente 

menor de idade, deve haver a anuência deste, conforme seu grau de compreensão (art. 101 

do CEM). Incorre no delito de constrangimento ilegal o médico que realizar pesquisas com 

seres humanos sem o consentimento do paciente.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 110. Praticar a Medicina, no exercício da docência, sem o consentimento do 
paciente ou de seu representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade 
ou discriminando aqueles que negarem o consentimento solicitado. 
 
 

Constitui infração ética, nos termos do art. 110 do CEM, a prática da Medicina, no 

exercício da docência, sem que haja o consentimento do paciente ou de seu representante 

legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade ou mesmo discriminando aqueles que 

negarem o consentimento solicitado. Contempla-se, com o dispositivo deontológico em 

testilha, o princípio bioético da autonomia. A intervenção médica, sem o consentimento do 

paciente ou de seu respectivo representante legal, no exercício da docência, configura 

constrangimento ilegal.  

Destarte, a prática de todas estas condutas previstas no Código de Ética Médica 

(artigos: 24, 26, 27, 28, 31, 39, 41, 101 e 110) além de infração ético-profissional, configura, 

a nosso ver, o crime de constrangimento ilegal, tipificado no art. 146 do Código Penal. 
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7.2.11.1 O caso das Testemunhas de Jeová 

 

Questão bastante debatida, atinente à autonomia do paciente e do médico, diz 

respeito aos seguidores da religião “Testemunhas de Jeová”, que não aceitam a transfusão 

de sangue como tratamento, por ser esta proibida pela doutrina religiosa. Há aqui um conflito 

entre direitos fundamentais: direito à vida e liberdade religiosa.  

Nesse contexto, indaga-se: diante de uma situação de recusa de transfusão de 

sangue por motivo religioso, o que deve prevalecer? 

A Resolução CFM nº 1.021/80 adotou os fundamentos do Parecer PROC. CFM nº 

21/80 como interpretação autêntica das normas deontológicas concernentes à recusa dos 

adeptos da religião “Testemunha de Jeová” em permitir a transfusão de sangue, em situações 

de iminente perigo de vida.396 

                                                 
396 Eis o teor do Parecer PROC. CFM nº 21/80, adotado pela Resolução CFM nº 1.021/80: 
“PARECER PROC. CFM nº 21/80 
O problema criado, para o médico, pela recusa dos adeptos da Testemunha de Jeová em permitir a transfusão 
sangüínea, deverá ser encarada sob duas circunstâncias: 
1 - A transfusão de sangue teria precisa indicação e seria a terapêutica mais rápida e segura para a melhora ou 
cura do paciente. 
Não haveria, contudo, qualquer perigo imediato para a vida do paciente se ela deixasse de ser praticada. 
Nessas condições, deveria o médico atender o pedido de seu paciente, abstendo-se de realizar a transfusão de 
sangue. 
Não poderá o médico proceder de modo contrário, pois tal lhe é vedado pelo disposto no artigo 32, letra "f" do 
Código de Ética Médica: 
"Não é permitido ao médico: 
f) exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente resolver sobre sua pessoa e seu bem-estar". 
2 - O paciente se encontra em iminente perigo de vida e a transfusão de sangue é a terapêutica indispensável 
para salvá-lo. 
Em tais condições, não deverá o médico deixar de praticá-la apesar da oposição do paciente ou de seus 
responsáveis em permiti-la. 
O médico deverá sempre orientar sua conduta profissional pelas determinações de seu Código. 
No caso, o Código de Ética Médica assim prescreve: 
"Artigo 1º - A medicina é uma profissão que tem por fim cuidar da saúde do homem, sem preocupações de 
ordem religiosa..." 
"Artigo 30 - O alvo de toda a atenção do médico é o doente, em benefício do qual deverá agir com o máximo 
de zêlo e melhor de sua capacidade profissional". 
"Artigo 19 - O médico, salvo o caso de "iminente perigo de vida", não praticará intervenção cirúrgica sem o 
prévio consentimento tácito ou explícito do paciente e, tratando-se de menor incapaz, de seu representante 
legal". 
Por outro lado, ao praticar a transfusão de sangue, na circunstância em causa, não estará o médico violando o 
direito do paciente. 
Realmente, a Constituição Federal determina em seu artigo 153, Parágrafo 2º que "ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei". 
Aquele que violar esse direito cairá nas sanções do Código Penal quando este trata dos crimes contra a liberdade 
pessoal e em seu artigo 146 preconiza: 
"Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer 
meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda". 
Contudo, o próprio Código Penal no parágrafo 3º desse mesmo artigo 146, declara: 
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De acordo com o posicionamento do Conselho Federal de Medicina constante 

Resolução CFM nº 1.021/80, em caso de recusa pelo paciente ou de seus responsáveis em 

consentir a realização de transfusão de sangue: 

a) Na hipótese de não haver iminente perigo de vida, o médico deverá respeitar a 

vontade do paciente ou de seus responsáveis; 

b) Caso haja iminente perigo de vida, o médico deverá praticar a transfusão 

sanguínea, independentemente da existência de consentimento do paciente ou de seus 

responsáveis.  

Fica evidente, portanto, que o bem jurídico vida prevalece sobre a liberdade 

religiosa (ou liberdade de consciência), na ponderação de valores entre os direitos 

fundamentais em conflito.  

Nesse sentido, há decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que 

demonstra o dever do médico de realizar a transfusão sanguínea em caso de risco de morte 

do paciente:  

 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. (1) IMPETRAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, APRESENTADA DEPOIS DA 
INTERPOSIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS. IMPROPRIEDADE 
DA VIA ELEITA. (2) QUESTÕES DIVERSAS DAQUELAS JÁ 
ASSENTADAS EM ARESP E RHC POR ESTA CORTE. PATENTE 
ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. (3) LIBERDADE RELIGIOSA. 
ÂMBITO DE EXERCÍCIO. BIOÉTICA E BIODIREITO: PRINCÍPIO DA 
AUTONOMIA. RELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO ATINENTE À 
SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA DE ADOLESCENTE. DEVER MÉDICO DE 
INTERVENÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em 
prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica 
do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem depois de 
interpostos todos os recursos cabíveis, no âmbito infraconstitucional, contra a 

                                                 
"Não se compreendem na disposição deste artigo: 
I - a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se 
justificada por iminente perigo de vida". 
A recusa do paciente em receber a transfusão sangüínea, salvadora de sua vida, poderia, ainda, ser encarada 
como suicídio. Nesse caso, o médico, ao aplicar a transfusão, não estaria violando a liberdade pessoal, pois o 
mesmo parágrafo 3º do artigo 146, agora no inciso II, dispõe que não se compreende, também, nas 
determinações deste artigo: "a coação exercida para impedir o suicídio". 
CONCLUSÃO 
Em caso de haver recusa em permitir a transfusão de sangue, o médico, obedecendo a seu Código de Ética 
Médica, deverá observar a seguinte conduta: 
1º - Se não houver iminente perigo de vida, o médico respeitará a vontade do paciente ou de seus responsáveis. 
2º - Se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue, independentemente de 
consentimento do paciente ou de seus responsáveis. 
[...]” Disponível em: < http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1980/1021_1980.htm>. Acesso em: 03 
jan. 2018.  
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pronúncia, após ter sido aqui decidido o AResp interposto na mesma causa. 
Impetração com feições de sucedâneo recursal inominado. 
2. Não há ofensa ao quanto assentado por esta Corte, quando da apreciação de 
agravo em recurso especial e em recurso em habeas corpus, na medida em que são 
trazidos a debate aspectos distintos dos que outrora cuidados. 
3. Na espécie, como já assinalado nos votos vencidos, proferidos na origem, em 
sede de recurso em sentido estrito e embargos infringentes, tem-se como decisivo, 
para o desate da responsabilização criminal, a aferição do relevo do consentimento 
dos pacientes para o advento do resultado tido como delitivo. Em verdade, como 
inexistem direitos absolutos em nossa ordem constitucional, de igual forma a 
liberdade religiosa também se sujeita ao concerto axiológico, acomodando-se 
diante das demais condicionantes valorativas. Desta maneira, no caso em foco, ter-
se-ia que aquilatar, a fim de bem se equacionar a expressão penal da conduta dos 
envolvidos, em que medida teria impacto a manifestação de vontade, 
religiosamente inspirada, dos pacientes. 
No juízo de ponderação, o peso dos bens jurídicos, de um lado, a vida e o superior 
interesse do adolescente, que ainda não teria discernimento suficiente (ao menos 
em termos legais) para deliberar sobre os rumos de seu tratamento médico, 
sobrepairam sobre, de outro lado, a convicção religiosa dos pais, que teriam se 
manifestado contrariamente à transfusão de sangue. Nesse panorama, tem-se como 
inócua a negativa de concordância para a providência terapêutica, agigantando-se, 
ademais, a omissão do hospital, que, entendendo que seria imperiosa a 
intervenção, deveria, independentemente de qualquer posição dos pais, ter 
avançado pelo tratamento que entendiam ser o imprescindível para evitar a morte. 
Portanto, não há falar em tipicidade da conduta dos pais que, tendo levado sua 
filha para o hospital, mostrando que com ela se preocupavam, por convicção 
religiosa, não ofereceram consentimento para transfusão de sangue - pois, tal 
manifestação era indiferente para os médicos, que, nesse cenário, tinham o dever 
de salvar a vida. Contudo, os médicos do hospital, crendo que se tratava de medida 
indispensável para se evitar a morte, não poderiam privar a adolescente de 
qualquer procedimento, mas, antes, a eles cumpria avançar no cumprimento de seu 
dever profissional. 
4. Ordem não conhecida, expedido habeas corpus de ofício para, reconhecida a 
atipicidade do comportamento irrogado, extinguir a ação penal em razão da 
atipicidade do comportamento irrogado aos pacientes. 
(HC 268.459/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 28/10/2014) 
 
 

Na hipótese de haver transfusão de sangue em situação em que não há risco 

iminente de morte do paciente, o médico poderá responder por crime de constrangimento 

ilegal se realizar a transfusão de sangue no paciente.  

Por outro lado, em se tratando de risco de morte, caso o médico deixe de realizar a 

transfusão sanguínea, poderá incorrer no crime de homicídio comissivo por omissão ou de 

omissão de socorro, pois tem o dever de salvar a vida.   

Quando não há outra forma de salvar a vida do paciente, a transfusão de sangue 

realizada pelo médico encontra respaldo jurídico no § 3º do art. 146 do Código Penal.397 

  

                                                 
397 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 337.  
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7.2.12 Cárcere privado e extorsão 

 

Na atuação profissional em casas de saúde, clínicas e hospitais especializados em 

psiquiatria, atendimento a dependentes químicos e geriatria, é possível que o médico incorra 

nos crimes de cárcere privado e extorsão. Além disso, também é possível, em alguns casos, 

o enquadramento da conduta nos crimes de estelionato e abuso de autoridade.398  

O art. 148399 do Código Penal tipifica o crime de sequestro e cárcere privado.  

O bem jurídico protegido pela tipificação do crime de cárcere privado é a liberdade 

individual, principalmente a liberdade de locomoção.400 

Verifica-se que o sequestro e o cárcere privado constituem figuras muito parecidas 

de privação do direito de locomoção (de ir e vir). Todavia, no cárcere privado a restrição à 

liberdade é maior. O crime pode ser cometido de forma comissiva (por ação, v.g. detenção) 

ou omissiva (por inação, v.g. retenção).401  

Explica Cezar Roberto Bitencourt que:  

 
O Código Penal não define cárcere privado nem seqüestro, limitando-se a puni-
los igualmente; utiliza as expressões seqüestro ou cárcere privado com sentidos 
semelhantes, embora, estritamente, se possa dizer que no cárcere privado há 
confinamento ou clausura, enquanto no seqüestro a supressão da liberdade não 
precisa ser confinada em limites tão estreitos. Assim, pode-se encarcerar alguém 
em um quarto, em uma sala, em uma casa etc.; e pode-se seqüetrar retirando-o de 
determinando lugar e levando-o para outro, como para uma ilha, um sítio etc.402 
 
 

                                                 
398 Estudaremos o crime de estelionato em tópico adiante.  
399 CP: “Seqüestro e cárcere privado 
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: Pena - reclusão, de um a três 
anos. 
§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos: 
I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos; 
II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital; 
III - se a privação da liberdade dura mais de quinze dias. 
IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;  
V – se o crime é praticado com fins libidinosos.  
§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou 
moral: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos.” 
400 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 484.  
401 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 529. 
402 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 486, grifos do autor.  
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No âmbito da atuação médica, é possível o enquadramento da conduta do 

profissional no crime de cárcere privado em diversas hipóteses: se um paciente for internado 

compulsoriamente, contra a sua vontade, e nesse contexto, permanecer internado na casa de 

saúde ou hospital; se a internação foi voluntária ou teve indicação médica, mas o paciente 

for impedido de deixar o estabelecimento de saúde após receber alta clínica ou houver o 

retardamento desta de propósito, por exemplo, por falta de pagamento.403 

Explica Jurandir Sebastião que:  

 
Não há que se confundir, entretanto, internamento por manobra do médico que 
atende ao paciente, mas contra a vontade deste (se consciente) ou da família (se 
inconsciente), com o isolamento compulsório, a bem da saúde pública, em casos 
de doença infecto-contagiosa gravíssima, que assim venha a ser considerada pelas 
autoridades sanitárias, ou ainda, nos casos de loucura agressiva. Em resumo, em 
matéria de internamento hospitalar, quando se tratar de interesse exclusivamente 
individual, ao paciente compete a decisão de se internar ou de deixar o hospital. É 
óbvio que, para o internamento as regras do hospital devem ser respeitadas. Se o 
interesse pelo internamento for público, a vontade ou anuência do paciente não 
conta.404 
 
 

O crime de cárcere privado é punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Os §§ 1º 

e 2º do art. 148 trazem as modalidades qualificadas do delito.  

Assim, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, por exemplo: a) se a vítima for menor de 

18 anos ou maior de 60 anos; b) se o delito for cometido mediante internação da 

vítima/paciente em casa de saúde ou hospital; c) se a privação da liberdade durar mais de 15 

dias.  

Caso do crime resulte à vítima grave sofrimento de ordem física ou moral, em 

decorrência de maus-tratos ou ante a natureza da detenção, a pena será de reclusão de 2 a 8 

anos.  

É possível, também, que os profissionais da Medicina ou a direção hospitalar 

incorram no crime de extorsão, previsto no art. 158405 do Código Penal, se a internação ou 

                                                 
403 SEBASTIÃO, Jurandir. op. cit., p. 172-173, grifos do autor.  
404 Idem, grifos do autor. 
405 CP: “Extorsão 
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: 
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um 
terço até metade. 
§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior.  
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atendimento for realizado em hospital (público ou privado) vinculado ao SUS, e for exigido 

do paciente o pagamento de honorários médicos, mediante a ameaça de não o liberar, ou 

seja, de não dar a alta clínica.406 

Os bens jurídicos protegidos pela tipificação do crime de extorsão (crime 

complexo) são: a liberdade individual, o patrimônio (tutelando-se a posse e a propriedade) e 

também a integridade (física e psíquica) da pessoa.407 

O delito de extorsão é punido com pena de reclusão de 4 a 10 anos, e multa.  

Na hipótese de ser o delito cometido por meio da restrição da liberdade da vítima, 

e essa condição for necessária para obter-se a vantagem econômica, a pena será de reclusão, 

de 6 a 12 anos, além da multa 

Se do crime de extorsão resultar lesão corporal grave, aplica-se a pena prevista no 

art. 159, § 2º: reclusão de 16 a 24 anos. Por outro lado, se resultar a morte, a pena será a 

prevista no art. 159, § 3º: reclusão de 24 a 30 anos.  

O art. 24 do Código de Ética Médica dispõe que:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente 
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-
lo. 
 
 

Entendemos esta infração ética pode configurar também os crimes de cárcere 

privado ou de extorsão.  

Caso o médico ou diretor de hospital exerça sua autoridade para limitar a liberdade 

de locomoção de paciente internado, por exemplo, para tratamento psiquiátrico ou de 

dependência de álcool, incorrerá na prática de cárcere privado.  

Por outro lado, se o paciente estiver internado em hospital integrante do SUS, e 

houver ameaça de somente liberar a alta hospitalar após o pagamento de honorários médicos, 

estará configurado o crime de extorsão.  

 

                                                 
§ 3º  Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a 
obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta 
lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.” 
406 SEBASTIÃO, Jurandir. op. cit., p. 172.  
407 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 587. 
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7.2.13 Violação do segredo profissional e violação de sigilo funcional 

 

Existem profissionais, tais como médicos e advogados, que têm o dever legal de 

manter o sigilo. 

A relação médico-paciente é pautada pela confiança. O médico possui o dever ético 

e jurídico de manter as informações confidenciais do paciente sob sigilo.  

O profissional da Medicina, ao violar segredo do paciente, pratica infração ética e 

o crime de violação do segredo profissional (art. 154 do CP), se exercer atividade privada. 

Caso o médico seja funcionário público, incorrerá no crime de violação de sigilo funcional 

(art. 325 do CP).  

O médico deve ser sigiloso e agir com profissionalismo. É preocupante a falta de 

comprometimento ético que muitos médicos têm demonstrado, ante a inobservância de seu 

dever de guardar sigilo.  

O crime de violação de segredo profissional está tipificado no art. 154408 do Código 

Penal. Incorre nesse delito o médico que revelar a alguém, sem que haja justa causa, segredo 

do qual tem ciência em virtude de sua função, e cuja revelação possa causar dano ao paciente. 

O bem jurídico protegido pela previsão do crime de violação de segredo 

profissional é a liberdade individual, sob o enfoque da inviolabilidade do segredo 

profissional.409 

Consoante ensina Manuel da Costa Andrade:  

 
Por um lado, a punição da violação do segredo médico resulta em protecção de 
valores ou interesses supra-individuais, institucionais ou comunitários. E que, 
seguindo a linguagem dos autores e dos tribunais, podemos significar como a 
“funcionalidade e eficácia do sistema de saúde (Funktionstütigkeit der 
Gesundheitspflege)”. Mas ela protege também valores ou interesses individuais-
pessoais, pertinentes à esfera de reserva, de privacidade/intimidade e, mesmo, à 
autodeterminação informacional do indivíduo.410 
 
 

                                                 
408 CP: “Violação do segredo profissional 
Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício 
ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.” 
409 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 527. 
410 ANDRADE, Manuel da Costa. Direito Penal Médico: SIDA: testes arbitrários, confidencialidade e segredo. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora, 2008, p. 179. 
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Assim sendo, verifica-se que a punição da conduta de violar o segredo profissional 

tem o escopo de tutelar interesses comunitários, supraindividuais, bem como os interesses 

pessoais, que dizem respeito à privacidade do indivíduo. 

Entende-se por revelar a conduta de contar o segredo profissional a alguém.411 

Observa-se que a terceira pessoa que ficar sabendo do segredo que lhe foi revelado não 

incorrerá no crime se o contar a outrem, exceto se também houver a relação causal que 

obrigue ao dever de sigilo.412 

O sujeito passivo do crime é a pessoa que tem interesse na preservação do segredo, 

o qual pode dizer respeito à vítima ou a terceiro que seja a ele vinculado, p. ex. cônjuge, 

filho etc.413 

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 154 do CP, há que se levar em 

consideração o grau de lesividade da conduta, pois a revelação do segredo profissional deve 

ter o potencial de produzir um dano ao paciente.  

Atualmente, com a grande adesão às redes sociais, há médicos que 

inadvertidamente compartilham resultados de exames, laudos, cópias de prontuários de seus 

pacientes em grupos de WhatsApp, no Facebook, dentre outros. Em instantes, as 

informações divulgadas pela Internet se propagam por todo o globo. Nesse contexto, além 

de violação do segredo profissional, o médico pode incorrer no crime de difamação, por 

violar a honra objetiva do paciente.  

Neste ponto, cabe ressaltar que o CFM, por meio do Processo-Consulta CFM nº 

50/2016 – Parecer CFM nº 14/2017, regulamentou a utilização do aplicativo WhatsApp por 

médicos em ambiente hospitalar.414 

O elemento normativo do tipo do art. 154 do CP, qual seja, “sem justa causa”, enseja 

a atipicidade da conduta quando houver justa causa. No âmbito da Medicina o ordenamento 

jurídico-penal prevê como justa causa: a) a comunicação de doenças consideradas como de 

                                                 
411 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 527. 
412 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 548. 
413 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Especial, Arts. 121 a 234 do CP. 25. ed. rev. 
e atual. por Renato N. Fabbrini. São Paulo: Atlas, 2008b. vol. 2, p. 197.  
414 “EMENTA: É  permitido  o  uso  do  Whatsapp  e  plataformas  similares  para  comunicação  entre  médicos  
e  seus  pacientes, bem como entre médicos e médicos , em caráter privativo,  para enviar  dados  ou  tirar  
dúvidas,  bem  como  em  grupos  fechados  de  especialistas  ou  do  corpo  clínico  de  uma instituição  ou  
cátedra, com a ressalva de que todas as informações passadas tem  absoluto  caráter  confidencial  e  não  podem  
extrapolar  os  limites  do  próprio  grupo,  nem  tampouco  podem  circular  em  grupos recreativos, mesmo 
que composto apenas por médicos.” Disponível em: < 
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2017/14>. Acesso em: 06 jan. 2018.  
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notificação compulsória (art. 269 do CP); b) os crimes de ação penal pública incondicionada, 

no entanto, no tocante a estes, desde que não haja a exposição do paciente a procedimento 

criminal em razão da comunicação à autoridade competente (art. 66, II, da LCP415).416 

Desse modo, se o médico, no exercício de sua profissão, tiver conhecimento da 

prática de um crime de estupro de vulnerável de que a paciente fora vítima, por exemplo, 

terá o dever de notificar a autoridade policial ou o Ministério Público (se não comunicar o 

crime, o médico incorrerá na contravenção penal prevista no art. 66, inciso II, da LCP).  

No entanto, se atender uma pessoa baleada e souber que se trata de um assaltante 

que foi alvejado em confronto com a polícia, o médico não poderá, por dever de sigilo, 

revelar esse fato, sob pena de violação do segredo profissional.417 

A respeito do sigilo médico, há um importante julgado do Supremo Tribunal 

Federal:  

 
Segredo profissional. A obrigatoriedade do sigilo profissional do médico não tem 
caráter absoluto. A matéria, pela sua delicadeza, reclama diversidade de 
tratamento diante das particularidades de cada caso. A revelação do segredo 
médico em caso de investigação de possível abortamento criminoso faz-se 
necessária em termos, com ressalvas do interesse do cliente. Na espécie o hospital 
pôs a ficha clinica à disposição de perito médico, que "não estará preso ao segredo 
profissional, devendo, entretanto, guardar sigilo pericial" (art. 87 do Código de 
Ética Médica). Por que se exigir a requisição da ficha clínica? Nas circunstâncias 
do caso o nosocômio, de modo cauteloso, procurou resguardar o segredo 
profissional. Outrossim, a concessão do "writ", anulando o ato da autoridade 
coatora, não impede o prosseguimento regular da apuração da responsabilidade 
criminal de quem se achar em culpa. Recurso extraordinário conhecido, em face 
da divergência jurisprudencial, e provido. Decisão tomada por maioria de votos. 
(RE 91218, Relator(a):  Min. DJACI FALCAO, Segunda Turma, julgado em 
10/11/1981, DJ 16-04-1982 PP-13407 EMENT VOL-01250-02 PP-00256 RTJ 
VOL-00101-02 PP-00676)  
 
 

Vê-se que o sigilo médico, em que pese não possua caráter absoluto, há que ser 

tratado com delicadeza. Nesse contexto, apenas pode haver a quebra do sigilo médico em 

situações demasiadamente especiais. No caso de investigação criminal, a revelação do sigilo 

                                                 
415 LCP: “Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente:  
[...] II – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão 
sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a 
procedimento criminal:  
Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.” 
416 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 548-549.  
417 Nesse sentido, dispõe o art. 3º da Resolução CFM 1.605/2000: “Art. 3º - Na investigação da hipótese de 
cometimento de crime o médico está impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo 
criminal.” (Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2000/1605_2000.htm>. Acesso 
em: 06 jan. 2018).  
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há que ser realizada em termos, mediante ressalvas dos interesses do paciente, visto que não 

pode o médico transformar-se em delator de seu cliente.418 

Conforme Jurandir Sebastião:  

 
O médico não pode dar publicidade sobre fatos pessoais colhidos no exercício da 
Medicina sem a autorização do paciente, caso a divulgação possa causar a este 
dano material ou constrangimento. [...] Óbvio que se o próprio paciente divulga os 
fatos, o médico também fica liberado. De qualquer forma, não é ético (sentido 
lato) o médico fazer comentários além do círculo profissional, ainda que o paciente 
não se importe com isso.419 
 
 

O médico, em razão de sua profissão, é proibido de depor como testemunha no 

processo penal, conforme inteligência do art. 207420 do Código de Processo Penal.  

Ante a proibição de depor, surge a seguinte discussão: configura crime de 

desobediência a recusa do médico em fornecer o prontuário de seu paciente, vítima de 

infração penal? A doutrina diverge a respeito do tema.  

Para Guilherme de Souza Nucci:  

 
[...] É crime de desobediência o médico recusar-se a enviar o prontuário do 
paciente que atendeu, vítima de lesões corporais ou mesmo de tentativa de 
homicídio, a pretexto de estar preservando o sigilo médico. 
Ora, este direito diz respeito à intimidade e, no máximo, pode guardar correlação 
com fatos da vida particular do cliente, mas não pode servir de obstáculo à 
investigação de um crime de ação pública. Afinal, as lesões sofridas pela vítima 
não dizem respeito à intimidade do agente do crime, pois guardam relação com o 
interesse público. Por isso, para a formação do corpo de delito, deve o médico ou 
qualquer outra pessoa arrolada no art. 207 do Código de Processo Penal colaborar, 
sob pena de responder por desobediência.421 
 
 

Por outro lado, Víctor Gabriel Rodríguez defende que:  

 
Se o médico está proibido de depor em processo penal, por força de lei (art. 207 
do CPP), é defeso ao juiz determinar que, ausente o consentimento do paciente, 
sejam revelados prontuários médicos. A recusa do profissional a prestar essas 
informações não caracteriza, portanto, o delito de desobediência. 
Processualmente, a solução é nomear um perito médico e a ele, sim, dar acesso ao 

                                                 
418 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 549.  
419 SEBASTIÃO, Jurandir. op. cit., p. 150-151, grifos do autor. 
420 CPP: “Art. 207.  São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, 
devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.” 
421 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. 5. ed. rev., atual. e ampl São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2008a, p. 470-471.  
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conteúdo do prontuário, para que responda a todas as questões formuladas pelo 
juízo e pelas partes.422 
 
 

Esse entendimento de Víctor Gabriel Rodríguez é adotado pelo Conselho Federal 

de Medicina, nos artigos 4º e 5º da Resolução CFM nº 1.605/2000.423  

Trata-se a violação de segredo profissional de crime de menor potencial ofensivo, 

punido com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Ressalte-se, ainda, que se trata 

de crime de ação penal pública condicionada, somente sendo instaurado processo criminal 

mediante representação do ofendido.  

Caso o médico seja funcionário público, ao divulgar segredo de que teve ciência no 

exercício da Medicina, incorrerá no crime de violação de sigilo funcional, previsto no art. 

325424 do Código Penal.  

O conceito de funcionário público, para fins penais, está previsto no art. 327425 do 

Código Penal.  

Com o advento da Lei nº 9.983/2000, que modificou a redação do art. 327 do 

Código Penal, o conceito de funcionário público foi estendido, por equiparação, para 

                                                 
422 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Arts. 328 a 333. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. REALE 
JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 972, grifo do autor.  
423 Dispõem os arts. 4º e 5º da Resolução CFM 1.605/2000:  
“Art. 4º - Se na instrução de processo criminal for requisitada, por autoridade judiciária competente, a 
apresentação do conteúdo do prontuário ou da ficha médica, o médico disponibilizará os documentos ao perito 
nomeado pelo juiz, para que neles seja realizada perícia restrita aos fatos em questionamento. 
Art. 5º - Se houver  autorização expressa do paciente, tanto na solicitação como em documento diverso, o 
médico poderá encaminhar a ficha ou prontuário médico diretamente à autoridade requisitante.” (Disponível 
em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2000/1605_2000.htm>. Acesso em: 06 jan. 2018).  
424 CP: “Violação de sigilo funcional 
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-
lhe a revelação: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. 
§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:  
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o 
acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;  
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.  
§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:  
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.” 
425 CP: “Funcionário público 
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e 
quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica 
da Administração Pública.  
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem 
ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, 
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.” 
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médicos e gestores (administradores) de hospitais particulares credenciados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Assim, o médico que trabalha em hospital particular que seja 

conveniado ao SUS, equipara-se a funcionário público.426 

Assim sendo, tanto o médico servidor público concursado quanto o profissional 

considerado funcionário público por equiparação respondem pelo crime tipificado no art. 

325 do CP ao violarem sigilo profissional, revelando fato de que têm conhecimento em 

virtude do cargo e que deva permanecer em segredo, ou ainda, facilitar-lhe a revelação.  

No crime de violação de sigilo funcional, o bem jurídico tutelado é a Administração 

Pública, assim como a sua moralidade e a probidade administrativa.427 

O sujeito passivo do crime previsto no art. 325 do CP é o Estado, e de forma 

eventual, também a pessoa prejudicada com a revelação.428 

A pena do crime de violação de sigilo funcional é de detenção, de 6 meses a 2 anos, 

ou multa, se o fato não constituir delito mais grave. Assim, o crime previsto no caput é de 

menor potencial ofensivo.  

No entanto, na modalidade qualificada, prevista no § 2º, que ocorre se da conduta 

resultar dano à Administração Pública ou a outrem, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos, e 

multa.  

O Capítulo IX do Código de Ética Médica trata do sigilo profissional. Em diversos 

contextos pode ocorrer violação do segredo profissional no âmbito do exercício da Medicina.  

Genival Veloso de França explica que: 

 
A obrigação ao sigilo médico nasceu por exigência das necessidades individuais e 
coletivas: em favor dos pacientes, dos familiares e da sociedade em geral. Todavia, 
ainda que o segredo pertença ao paciente, o dever de guarda da informação existe 
não pela exigência de quem conta uma confidência, mas pela condição de quem a 
ele é confiada e pela natureza dos deveres que são impostos a certos profissionais. 
Este segredo profissional é um ato de confiança de quem necessita de ajuda.429 
 
 

Caso o médico revele uma informação sigilosa, além da infração de natureza ética, 

estará incurso nos crimes previstos no art. 154 ou no art. 325, ambos do Código Penal. 

                                                 
426 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 930-931. 
427 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 1061. 
428 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 925. 
429 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010, p. 184, grifo do autor.  
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Analisemos os artigos do Código de Ética Médica que, uma vez infringidos, 

ensejam a responsabilização do médico pelo crime de violação do segredo profissional (ou 

violação do sigilo funcional, caso seja servidor público).  

 
É vedado ao médico: 
Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua 
profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do 
paciente. 
Parágrafo único. Permanece essa proibição: 
a) mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; 
b) quando de seu depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico 
comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento; 
c) na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar 
segredo que possa expor o paciente a processo penal. 
 
 

O sigilo profissional é um dos deveres mais importantes do médico, sendo-lhe 

vedado revelar fato de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional, 

exceto por motivo justo, dever legal ou consentimento do paciente, manifestado por escrito. 

A revelação o segredo profissional permanece proibida: i) ainda que o fato seja de 

conhecimento público ou que tenha ocorrido o óbito do paciente; ii) quando o médico for 

prestar depoimento como testemunha, situação em que o profissional deverá declarar seu 

impedimento ao comparecer perante a autoridade; iii) em investigação por suspeita de crime, 

haverá o impedimento do profissional de revelar segredo que tenha o condão de expor seu 

paciente a processo criminal (art. 73 do CEM).   

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, 
inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade 
de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. 
 
 

O médico tem o dever ético de guardar o sigilo profissional relativo ao paciente 

menor de idade, inclusive frente aos pais ou representante legal, desde que o menor seja 

dotado de capacidade de discernimento, exceto quando a não revelação possa prejudicar o 

paciente de alguma forma (art. 74 do CEM).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê como um dos princípios 

basilares a proteção integral à criança e ao adolescente.430 

 
É vedado ao médico: [...] 

                                                 
430 ECA: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.” 
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Art. 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus 
retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em 
meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. 
 
 

O médico, ainda que tenha a autorização do paciente, não deve fazer alusão a casos 

clínicos que sejam passíveis de identificação, realizar a exibição de pacientes ou de seus 

retratos em anúncios profissionais ou ao divulgar assuntos profissionais, nos meios de 

comunicação em geral, pois essa conduta configura violação do segredo profissional, diante 

da exposição indevida do paciente (art. 75 do CEM).  

Ademais, é vedada a mercantilização da atividade médica, havendo grande restrição 

deontológica à atividade publicitária nesta área.  

Portanto, ao se reportar a um caso clínico, o médico não pode permitir que este seja 

identificado.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 76. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de 
trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de 
instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da 
comunidade. 
 
 

Ao médico não é autorizado revelar informações confidenciais que tenham sido 

obtidas quando da realização de exame médico de trabalhadores, ainda que haja exigência 

dos dirigentes de empresas ou de instituições, exceto se o silêncio colocar em risco a saúde 

dos empregados ou da comunidade (art. 76 do CEM).  

Esta conduta deontológica aplica-se precipuamente ao Médico do Trabalho e ao 

Perito (v.g. judicial ou previdenciário, do INSS), que não devem revelar as informações 

confidenciais obtidas no exame de trabalhadores para empregadores, sindicatos, órgãos 

públicos, etc.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da 
morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito.  
 
 

O médico não deve, sob pena de violação do segredo profissional, prestar 

informações a empresas seguradoras a respeito das circunstâncias do falecimento do paciente 

sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito (art. 77 do CEM).  
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As seguradoras têm o interesse em saber mais detalhes sobre o tratamento do 

paciente visando a obtenção de elementos que possam descaracterizar o dever de pagar o 

prêmio da apólice a quem de direito. Nesse contexto, o médico não tem permissão ética de 

prestar informações que excedam aquelas constantes no teor da declaração de óbito.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 78. Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional 
e zelar para que seja por eles mantido. 
 
 

O médico tem o dever ético de orientar seus auxiliares e alunos a observar o sigilo 

profissional e de zelar para que o sigilo seja preservado por eles (art. 78 do CEM). Caso 

algum de seus auxiliares, tais como enfermeiros, secretária etc., ou aluno, que tenha tido 

contato com informações sigilosas, divulgue essas informações, ante a comprovação da falta 

de zelo do sigilo pelo médico, entendemos que, em tese, este poderá ser responsabilizado 

nos âmbitos ético e penal.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 79. Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio 
judicial ou extrajudicial. 
 
 

O sigilo profissional do médico deve ser mantido em quaisquer circunstâncias. 

Assim, mesmo que seja para realizar cobrança de honorários por meio judicial ou 

extrajudicial, o médico deve guardar sigilo sobre as informações do paciente inadimplente 

(art. 79 do CEM).  

Caso o médico, ao realizar uma cobrança de honorários, viole o dever de sigilo, 

informando, por exemplo, o diagnóstico do paciente na petição inicial, além de infração 

ética, incorrerá na prática do crime previsto no art. 154 do CP, visto que esta hipótese é 

aplicável ao médico que exerce atividade privada.   

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 85. Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não 
obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. 
 
 

O médico não deve permitir que terceiros, tais como funcionários e alunos, não 

obrigados ao sigilo profissional, manuseiem e tenham conhecimento do teor dos prontuários 

de seus pacientes que estejam sob sua responsabilidade (art. 85 do CEM).  
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Ao possibilitar o acesso indevido, por terceiros, dos documentos médicos de seus 

pacientes, o médico estará quebrando seu dever de guardar segredo profissional, podendo 

ser responsabilizado por infração ética e por crime (art. 154 do CP, e se for servidor público, 

pelo delito previsto no art. 325 do CP).  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por 
escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa. 
§ 1º Quando requisitado judicialmente o prontuário será disponibilizado ao perito 
médico nomeado pelo juiz. 
§ 2º Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá 
solicitar que seja observado o sigilo profissional. 
 
 

Conforme dispõe o art. 89 do CEM, constitui infração deontológica praticada pelo 

médico o ato de liberar cópias do prontuário que esteja sob sua guarda, exceto quando houver 

autorização por escrito do paciente, para atender ordem judicial ou para a própria defesa do 

profissional. 

 

7.2.14 Apropriação indébita 

 

O crime de apropriação indébita está previsto no art. 168431 do Código Penal. A 

conduta que se pune é apropriar-se de coisa alheia móvel, da qual tem a posse ou detenção.  

O bem jurídico tutelado é a inviolabilidade do patrimônio, especialmente a da 

propriedade, e, de forma eventual, a da posse.432 

O delito de apropriação indébita é punido com pena de reclusão, de 1 a 4 anos, e 

multa. 

                                                 
431 CP: “Apropriação indébita 
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
Aumento de pena 
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: 
I - em depósito necessário; 
II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; 
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.” 
432 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Especial, Arts. 121 a 234 do CP. 25. ed. rev. 
e atual. por Renato N. Fabbrini. São Paulo: Atlas, 2008b. vol. 2, p. 269. 
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O § 1º433 do art. 168 elenca como uma das causas especiais de aumento de pena a 

prática da apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão. Dessa forma, caso 

o médico, no exercício profissional, cometa o delito, terá sua pena aumentada de um terço.  

O art. 67 do Código de Ética Médica dispõe, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 67. Deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir descontos ou 
retenção de honorários, salvo os previstos em lei, quando em função de direção ou 
de chefia. 
 
 

O médico, quando exercer função de direção ou de chefia, tem o dever ético de 

manter a integralidade do pagamento e de não permitir descontos ou retenção de honorários, 

salvo aqueles previstos em lei.  

Genival Veloso França explica que:  

 
Este artigo tem uma destinação àqueles, quase sempre na rede hospitalar privada, 
que descontam indevidamente, a título de taxas administrativas ou quaisquer 
outros artifícios, percentuais dos salários ou dos honorários de convênios dos 
médicos que ali trabalham.  
Nada mais lamentável e mais mesquinho que atitudes como essa. Infelizmente, 
tem sido esse tipo de ardil usado por alguns dirigentes ou proprietários de 
estabelecimentos de saúde privados, que justificam tais procedimentos como uma 
forma de ressarcimento, em face das despesas de vestuário, alimentação e, 
principalmente, de administração em virtude da cobrança dos honorários médicos 
juntamente com as faturas do hospital.434 
 
 

Com efeito, caso a realização dos descontos ou da retenção de honorários seja feita 

de forma coativa, ou seja, sem autorização do médico, a conduta configura o crime de 

apropriação indébita (CP, art. 168) e de estelionato (CP, art. 171).435  

 
 

  

                                                 
433 Na realidade, embora conste como §1º, trata-se de parágrafo único, pois o tipo penal do art. 168 do CP 
jamais teve outros parágrafos. 
434 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010, p. 174.  
435 Idem, p. 174-175.  



198 
 

7.2.15 Estelionato 

 

O delito de estelionato é tipificado no art. 171436 do Código Penal. Interessa-nos 

abordar a conduta prevista no caput, que pode ser cometida pelo profissional da Medicina.  

A conduta que se pune no crime de estelionato é a de obter, para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, e para isso, induzindo ou mantendo uma pessoa em 

erro, mediante o emprego de artifício, ardil, ou ainda, qualquer outra forma de fraude.  

Com a previsão do delito, o bem jurídico tutelado consiste na inviolabilidade do 

patrimônio, em especial no que tange aos atentados que podem ser cometidos mediante 

meios fraudulentos.437 

O crime de estelionato é punido com pena de reclusão, de 1 a 5 anos, e multa.  

Nos termos do § 1º do art. 171 do CP, caso o agente seja primário, e o prejuízo seja 

de pequeno valor, o magistrado pode aplicar a pena nos termos do art. 155, § 2º, do CP, ou 

seja: i) substituir a pena de reclusão pela pena de detenção; ii) diminuir a pena de um a dois 

terços; ou iii) aplicar apenas a pena de multa.  

A figura do estelionato qualificado está prevista no § 3º do art. 171 do CP. Nessa 

hipótese, aumenta-se a pena de um terço, se o delito é praticado contra entidade de direito 

público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.  

Caso o crime de estelionato seja cometido contra idoso, a pena é aplicada em dobro, 

nos termos do § 4º do art. 171 do CP, incluído pela Lei 13.228/2015.  

Há diversos dispositivos deontológicos no Código de Ética Médica que, uma vez 

violados, ensejam, além da conduta antiética, a prática do crime de estelionato pelo médico. 

Veja-se:  

                                                 
436 CP: “Estelionato 
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém 
em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 
§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto 
no art. 155, § 2º. 
[...] 
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou 
de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. 
Estelionato contra idoso 
§ 4º  Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso.” 
437 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 667. 
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É vedado ao médico: [..]  
Art. 14. Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela 
legislação vigente no País. 
 
 

O médico tem o dever de praticar ou indicar atos médicos que sejam necessários 

para o tratamento do paciente e que sejam permitidos pela legislação vigente no Brasil (art. 

14 do CEM).  

Segundo Eduardo Dantas e Marcos Vinícius Coltri:  

 
[...] a prática ou indicação de atos médicos desnecessários –, estes constituem a 
expressão máxima da quebra da confiança posta pelo paciente em seu médico, 
sendo um exercício de desonestidade a ser veementemente combatido pelos 
Conselhos Regionais, de modo a manter o respeito e a autoridade da medicina 
enquanto ciência aplicada.  
Da mesma maneira, e em sentido inverso, a mesma falta ética é cometida quando 
o profissional se nega a praticar ou a indicar atos que seriam necessários ao bom 
andamento do tratamento de seu paciente, seja por desconhecimento, seja por 
pressão de seu empregador, ou plano de saúde, na tentativa de reduzir custos 
(praticando o exercício da medicina como comércio, portanto, e em seu pior 
aspecto possível).438 
 
 

Configura infração ética e crime de estelionato, a conduta do médico de indicar ao 

paciente tratamento desnecessário, para obter vantagem indevida.  

Recentemente, foi muito noticiada pela mídia a chamada “Máfia das Próteses”, em 

que médicos prescreviam próteses para pacientes que não necessitavam, indicando a 

realização de cirurgias desnecessárias, em diversas áreas, como ortopedia, cardiologia, 

neurologia etc. Esses médicos agiam mancomunados com os fabricantes, as próteses eram 

adquiridas por valores superfaturados, gerando prejuízos à saúde dos pacientes, aos cofres 

públicos do SUS e às operadoras de planos de saúde.  

Segundo Pedro Ramos: “Para forçar o plano de saúde ou o SUS a pagar a conta, o 

grupo muitas vezes recorria ao esquema da judicialização, com o concurso de advogados 

acumpliciados com o médico e o fabricante”.439  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente 
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-
lo. 

                                                 
438 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos; COLTRI, Marcos Vinícius. Comentários ao Código de Ética 
Médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 87. 
439 RAMOS, Pedro. A máfia das próteses: uma ameaça à saúde. São Paulo: Évora, 2016, p. 80.  
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O médico, em seu exercício profissional, não pode induzir ou manter o paciente em 

erro, fazendo-o acreditar que necessita de um tratamento específico, para obter vantagem, 

por exemplo, o recebimento de honorários, pois o paciente tem o direito à liberdade de 

decisão sobre sua pessoa e bem-estar.  

Assim, p. ex., comete crime estelionato o médico que indica a internação hospitalar 

de um paciente sem necessidade.440 Ao praticar esta conduta, o médico está limitando o 

direito à autodeterminação e à liberdade do paciente, incorrendo, ao que nos parece, nas 

infrações disciplinares previstas nos artigos 14 e 24 do Código de Ética Médica, além do 

crime de estelionato.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 59. Oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado 
ou recebido, bem como por atendimentos não prestados. 
 
 

Ao médico é proibido oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente 

encaminhado ou recebido, como também por atendimentos não prestados (art. 59 do CEM). 

O médico pode encaminhar o paciente a outro colega, que seja especialista em outra 

área. Veda-se a indicação de paciente mediante parceria mercantil do médico com outra 

pessoa física ou jurídica, inclusive profissionais da Medicina.441 

O médico somente deve receber honorários pelos atendimentos efetivamente 

prestados.  

Se foi outro profissional que prestou o serviço, como por exemplo, um acadêmico 

ou residente, não é cabível o pagamento ao médico que não realizou o atendimento.442  

Dessa forma, a conduta do médico de inserir, nas faturas dos planos de saúde, 

informações de atendimentos que não foram realizados, induzindo a operadora de plano de 

saúde a erro para obter vantagem financeira, configura, além de infração ética, o crime de 

estelionato.  

                                                 
440 SEBASTIÃO, Jurandir. op. cit., p. 172. 
441 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos; COLTRI, Marcos Vinícius. Comentários ao Código de Ética 
Médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 234. 
442 Ibidem. 
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Inclusive, essa prática pode causar prejuízos aos pacientes, na medida em que a 

cobrança de honorários médicos indevidos (por serviços não prestados) pode acarretar o 

aumento do valor dos planos de saúde.443 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 60. Permitir a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato 
médico para efeito de cobrança de honorários.   
 
 

O médico não deve permitir a inclusão de nomes de profissionais que não tenham 

participado do ato médico para efeito de cobrança de honorários. Ao praticar esta conduta, 

ensejando a obtenção de uma vantagem indevida por ter induzido o convênio médico a erro, 

além de praticar uma infração ética, o profissional estará incurso no crime de estelionato.  

Portanto, o médico deve sempre agir com transparência e idoneidade, não podendo 

utilizar informações inverídicas para ampliar os honorários auferidos.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 67. Deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir descontos ou 
retenção de honorários, salvo os previstos em lei, quando em função de direção ou 
de chefia. 
 
 

A realização de descontos ou a retenção de honorários realizada de forma coativa, 

ou seja, sem autorização do profissional, configura o crime de apropriação indébita (CP, art. 

168) e de estelionato (CP, art. 171), praticado pelo profissional no exercício de função de 

direção ou de chefia444, conforme visto no tópico anterior.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 115. Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou 
área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho 
Regional de Medicina. 
 
 

É vedado ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar e 

especialidade ou área de atuação para a qual possua qualificação e registro no Conselho 

Regional de Medicina. 

Dependendo do contexto em que o médico publica títulos científicos não 

comprovados ou atuação em área para o qual não está devidamente habilitado, poderá haver 

                                                 
443 Idem, p. 235. 
444 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010, p. 174-175.  
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configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, ou de 

falsidade ideológica, previsto no art. 299 do CP (o qual analisaremos adiante). 

Assim, por exemplo, um médico que anuncia inveridicamente ser cirurgião plástico, 

sem ter a devida capacitação técnica e registro no CRM, pode ser responsabilizado pelo 

crime de estelionato, por induzir a erro seus pacientes, que depositam sua confiança no 

profissional, sem saber que estão colocando em risco a vida e a incolumidade física.   

 

7.2.16 Violação de direito autoral 

 

A evolução da Medicina e os avanços biotecnológicos dependem da realização de 

constantes pesquisas, que devem ser realizadas com observância às normas éticas e 

respeitando-se os direitos autorais.  

O crime de violação de direito autoral está previsto no art. 184445 do diploma 

repressivo.  

O bem jurídico tutelado pelo crime de violação de direito autoral, tipificado no art. 

184 do Código Penal, é a propriedade intelectual, tutelada constitucionalmente no art. 216446 

                                                 
445 CP: “Violação de direito autoral 
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:  
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” 
446 CRFB/1988: 
“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
§ 5º  Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos. 
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da Lei Maior. O sujeito passivo é o titular do direito autoral bem como aqueles a ele conexos 

(direitos no âmbito patrimonial ou moral).447 

Trata-se o delito previsto no art. 184 do CP de infração de menor potencial ofensivo, 

com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. 

Os artigos 107, 108 e 117 do Código de Ética Médica dispõem sobre condutas que 

configuram infrações éticas decorrentes da não observância aos direitos autorais:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 107. Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado; 
atribuir-se autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros 
profissionais, mesmo quando executados sob sua orientação, bem como omitir do 
artigo científico o nome de quem dele tenha participado. 
 
 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 108. Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicados, sem 
referência ao seu autor ou sem sua autorização por escrito. 
 
 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 117. Apresentar como originais quaisquer idéias, descobertas ou ilustrações 
que na realidade não o sejam. 
 
 

Verifica-se que condutas antiéticas descritas nos artigos 107, 108 e 117 do Código 

de Ética Médica supratranscritos configuram o crime de violação de direito autoral, 

tipificado no art. 184 do Código Penal.  

Com efeito, os artigos 107 e 108 do CEM versam sobre condutas de violação de 

direito autoral em trabalhos científicos. O médico, ao desenvolver suas pesquisas, deve atuar 

pautado na ética e na honestidade metodológica e científica, em estrita observância aos 

ditames da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 – Lei de Direitos Autorais. Quando for 

orientador de trabalho acadêmico-científico, o médico não pode atribuir a si próprio a autoria 

exclusiva de trabalho realizado por seu orientando.  

                                                 
§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco 
décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, 
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:                        
I - despesas com pessoal e encargos sociais;                     
II - serviço da dívida;                           
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.”                           
447 CINTRA, Adjair de Andrade. Arts. 184 a 207. In: Código Penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo 
por parágrafo. MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); AZEVEDO, David Teixeira de (Coord.). 3. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2013, p. 297. 
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Por outro lado, o art. 117 do CEM versa sobre a violação de direito autoral em 

ideias, descobertas ou ilustrações, estabelecendo que configura infração ética do médico o 

ato de apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na 

realidade não o sejam. Referida conduta configura o denominado “plágio”, e 

consequentemente, violação de direito autoral. 

Portanto, o médico deve apresentar como originais somente ideias, descobertas e 

ilustrações que sejam realmente de sua autoria, sob pena de incorrer em falta deontológica e 

em crime. 

 

7.2.17 Exercício de atividade com infração de decisão administrativa  

 

Os Conselhos de Medicina exercem o poder de polícia em relação à atuação 

profissional dos médicos, atuando como “Tribunais Administrativos”.  

Assim, se o Conselho Federal ou Regional de Medicina decide pela aplicação de 

uma sanção disciplinar de suspensão ou cassação ao médico, este não poderá desobedecer a 

decisão proferida no acórdão, sob pena de incorrer no crime previsto no art. 205448 do Código 

Penal, qual seja, de exercício de atividade com infração de decisão administrativa.  

Dessa forma, a inobservância das decisões dos Conselhos de Medicina na aplicação 

do Direito Administrativo Sancionador ensejará a responsabilidade ética e criminal do 

médico. 

O médico cassado pelo conselho profissional, que continua exercendo a Medicina, 

incorre no tipo penal previsto no art. 205 do Código Penal, e não no crime de exercício ilegal 

da Medicina, previsto no art. 282 do CP449.  

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:  

 
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO 
ADMINISTRATIVA (ART. 205 DO CÓDIGO PENAL): COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, INCISO IV, DA C.F.). CONDENAÇÃO: 

                                                 
448 CP: “Exercício de atividade com infração de decisão administrativa 
Art. 205 - Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.” 
449 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 682. 
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LIMITES DA DENÚNCIA. TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO. "HABEAS 
CORPUS". 1. A conduta imputada ao paciente e pela qual foi condenado é 
exatamente a prevista no art. 205 do Código Penal: "exercer atividade com 
infração de decisão administrativa". 2. Era competente a Justiça Federal para o 
processo e julgamento, por se tratar de crime, senão contra a organização do 
trabalho propriamente dita (art. 109, inc. VI, da C.F.), ao menos em detrimento de 
interesses de autarquia federal, como é o Conselho Regional de Medicina, que 
impusera ao réu a proibição de exercer a profissão (inc. IV do mesmo art. 109 da 
C.F.). 3. A conduta típica prevista no art. 205, por ser específica, exclui a do art. 
282, que trata do exercício ilegal de medicina. E, no caso, o que houve foi o 
exercício da profissão, já obstado, anteriormente, por decisão administrativa, que 
vem a ser descumprida. 4. Também não se cogita da desobediência genérica a 
ordem legal de funcionário público (art. 330), pois não há simples ordem a ser 
cumprida, mas decisão administrativa de cassação de registro, que antes 
possibilitava o exercício da medicina, mas que com ela se tornou eficaz. 5. 
Igualmente não se trata da desobediência a decisão judicial, de que cogita o art. 
359 do C.P. 6. Basta um ato de desobediência à decisão administrativa, para que 
se configure o delito em questão (art. 205). 7. Computado o prazo prescricional, a 
partir desse único ou último ato, não decorreu ele por inteiro, já que os quatro anos, 
previstos no art. 109, V, do C.P., não escoaram entre tal fato e o recebimento da 
denúncia, nem entre a data deste e a da publicação da sentença condenatória, nem 
entre a data desta e a do acórdão que a confirmou. 8. Não se caracterizou, no caso, 
hipótese de condenação além dos limites da denúncia. 9. "H.C." indeferido. 
(HC 74826, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 
11/03/1993, DJ 29-08-1997 PP-40217 EMENT VOL-01880-02 PP-00216)  
 
 

O exercício de atividade com infração de decisão administrativa é crime próprio, 

que somente pode ser praticado por pessoa que foi condenada ao não exercício de 

determinada atividade, na esfera administrativa. O bem jurídico tutelado é a organização do 

trabalho, assim como a autoridade e a eficácia das decisões proferidas no âmbito 

administrativo.450 

Cabe ressaltar que caso seja interposto recurso em face da decisão administrativa 

proferida em sede de primeira instância, caso este não possua efeito suspensivo, incorrerá 

no crime previsto no art. 205 do CP o agente que exercer a profissão impedida no curso do 

trâmite recursal. Por outro lado, caso o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, ao exercer a atividade, o agente não cometerá qualquer crime.451 

No que tange especificamente ao exercício da Medicina, verifica-se que o art. 94, § 

2º, do Código de Processo Ético-Profissional (CPEP) dispõe expressamente que: “Os 

recursos terão efeito devolutivo e suspensivo”. Desta feita, enquanto tramita o recurso perante o 

Conselho Federal de Medicina, não configura crime o exercício profissional da Medicina.  

                                                 
450 ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial (arts. 184 a 285). São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3., p. 91.  
451 PRADO, Luiz Regis. op. cit., p. 658.  
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Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, cuja pena é de detenção, de 3 meses 

a 2 anos, ou multa. 

O médico tem o dever ético de obedecer e respeitar os acórdãos e as resoluções dos 

Conselhos Federal e Regionais de Medicina, sob pena de infringir o disposto no art. 18 do 

CEM, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 18. Desobedecer aos acórdãos e às resoluções dos Conselhos Federal e 
Regionais de Medicina ou desrespeitá-los. 
 
 

Desta feita, ao deixar de cumprir uma decisão administrativa constante em acórdãos 

dos Conselhos Regionais e Federal de Medicina, por exemplo, que aplica pena de suspensão 

de até 30 dias, o médico incorrerá em infração ético-profissional e no crime previsto no art. 

205 do CP.  

 

7.2.18 Crimes contra a dignidade sexual:  estupro, violação sexual mediante fraude, 

assédio sexual e estupro de vulnerável  

 

Por vezes, o médico incorre na prática de crimes contra a dignidade sexual no 

exercício profissional.  

A Lei nº 12.015, de 07.08.2009, consistiu em um verdadeiro divisor de águas no 

que concerne à matéria de Direito Penal Sexual no Brasil, implementando várias mudanças 

no ordenamento jurídico-penal do país.  

A alteração do nomen juris do Título VI da Parte Especial do Código Penal, que 

passou a ser intitulado: “Dos Crimes contra a Dignidade Sexual”, deixando de ser “Dos 

Crimes Contra os Costumes”, evidencia que a dignidade da pessoa humana é o elemento 

norteador trazido à lume pela Lei nº 12.015/2009.  

Nas lições de André Estefam:   

 
A expressão escolhida, em nosso sentir, foi oportuna e se encontra em sintonia 
com o Texto Maior. Deveras, o Direito Penal não se volta à proteção de regras 
puramente morais ou éticas, mas notadamente à defesa de bens jurídicos 
(concepção dominante).  
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Ao tratar nosso Código de crimes contra a “dignidade sexual”, fica claro que 
busca garantir a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), a liberdade 
de escolha de parceiros e da relação sexual, a salvo de exploração, a 
intangibilidade ou indenidade sexual, além do pleno e sadio desenvolvimento 
da personalidade, no que se refere à sexualidade do indivíduo.452 
 
 

Frise-se ainda que a Lei nº 12.015/2009 propiciou uma igualdade entre os gêneros 

nos crimes sexuais. Atualmente, tanto pessoas do sexo feminino quanto masculino podem 

figurar como sujeito ativo e passivo nos delitos sexuais. 

Rogério Greco assevera que: “Infelizmente, a imprensa tem noticiado situações em 

que médicos são acusados de abusar de seus pacientes. Alguns desses casos foram, inclusive, 

filmados. Os agentes, pervertidos, praticavam toda a sorte de atos sexuais com suas vítimas, 

quase sempre adormecidas”.453 

O médico pode incorrer nos seguintes crimes contra a dignidade sexual: estupro, 

violação sexual mediante fraude, assédio moral, e estupro de vulnerável. Os três primeiros 

são crimes contra a liberdade sexual e o último configura crime sexual contra vulnerável.  

É assente que nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima tem grande 

importância, tendo em vista a dificuldade probatória do delito, praticado, na maioria das 

vezes, sem testemunha. Por isso, o profissional da Medicina deve cercar-se de cuidados, 

realizar exames e procedimentos em pacientes, sempre que possível, com a presença de um 

auxiliar, até mesmo para evitar acusações inverídicas e infundadas.  

Conforme explica Flávio Augusto Monteiro de Barros:   

 
A liberdade sexual, epígrafe do Capítulo I do Título VI, consiste na livre escolha 
dos parceiros e no consentimento na prática do ato sexual. É, pois, o direito de 
dispor sexualmente do próprio corpo, cuja violação pode ocorrer mediante 
violência, grave ameaça , fraude e ainda por outro meio que impeça ou dificulte a 
livre manifestação da vontade da vítima, bem como por assédio sexual. (Sic)454 
 
 

Verifica-se que a tutela penal da liberdade sexual tem o desiderato de proteger a 

autodeterminação sexual, que configura uma das vertentes da dignidade humana. Assim, 

                                                 
452 ESTEFAM, André. Crimes sexuais: comentários à Lei n. 12.015/2009. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 19, 
grifo do autor.   
453 GRECO, Rogério. op. cit., p. 787. 
454 BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Crimes contra a dignidade sexual. Araçatuba, SP: Editora MB, 
2010, p. 9.  
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tutela-se o direito que a pessoa tem de dispor do próprio corpo, de ter relações e contatos 

sexuais consentidos, com quem, quando e onde desejar.455  

A autodeterminação sexual pressupõe que a atividade sexual ocorra sem qualquer 

forma de violência, ameaça ou vício do consentimento.  

O crime de estupro é tipificado pelo art. 213456 do Código Penal. A conduta que se 

pune no delito de estupro é: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.   

A Lei nº 12.015/2009 ensejou a fusão dos artigos 213 (estupro) e 214 (atentado 

violento ao pudor) em um dispositivo penal: estupro.  

Para que se configure o estupro, é necessário que a vítima seja constrangida por 

violência (de natureza física) ou grave ameaça (de realizar-se um mal sério, verossímil), e 

ainda, é preciso que haja o dissenso da vítima.457 

Assim, por exemplo, caso o médico, mediante violência ou grave ameaça, dê um 

beijo lascivo em paciente à força, pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso, incorrerá 

no crime de estupro.  

O estupro é punido com pena de reclusão, de 6 a 10 anos. Nos termos do art. 213, 

§ 1º, se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima for menor de 18 

ou maior de 14 anos, a pena será de reclusão, de 8 a 12 anos. Se da consulta do agente resultar 

a morte, a pena será de reclusão, de 12 a 30 anos. 

O art. 215458 do Código Penal prevê o crime de violação sexual mediante fraude. 

A conduta punida neste delito é: “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

                                                 
455 MARTINELLI, João Paulo Orsini. op. cit., p. 312.  
456 CP: “Estupro 
Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:  
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 
14 (catorze) anos:  
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  
§ 2º Se da conduta resulta morte:  
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” 
457 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 692. 
458 CP: “Violação sexual mediante fraude  
Art. 215.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio 
que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:  
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  
Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.” 
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alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de 

vontade da vítima”. 

Com o advento da Lei nº 12.015/2009 houve a fusão dos artigos 215 (posse sexual 

mediante fraude) e 216 (atentado ao pudor mediante fraude) em um único tipo penal: 

violação sexual mediante fraude (art. 215).  

Na violação sexual mediante fraude, o consentimento da vítima é inválido, é dizer, 

há um vício de vontade pelo emprego de artifício pelo agente. Pratica-se a fraude no 

momento do ato sexual, ocasião na qual a vítima tem a possibilidade de oferecer resistência, 

no entanto não resiste por estar sendo induzida a erro pelo autor.459 

Podemos citar como exemplo o caso de um médico que atue na especialidade de 

ginecologia e obstetrícia, ao realizar o atendimento de uma paciente no consultório, proceda 

à realização, de forma desnecessária, do exame de toque na gestante, apenas com o propósito 

de obter a satisfação de sua libido. Nesse caso hipotético, o médico deveria ser 

responsabilizado pelo crime previsto no art. 215 do CP, visto que a fraude restaria 

evidenciada ante a comprovação da ausência de necessidade do exame ginecológico 

realizado.460 

Certamente, no caso concreto, é muito difícil comprovar a prática do crime, 

mormente por ser necessária a comprovação, de forma efetiva, do dolo por parte do agente. 

Todavia, tecnicamente, é possível a configuração do delito tipificado no art. 215 do Código 

Penal.461  

Rogério Greco explica sobre a possibilidade de responsabilização de médicos de 

ambos os gêneros pelo crime de violação sexual mediante fraude, após o advento da Lei nº 

12.015/2009:  

 
Tal como podia ocorrer com médicos ginecologistas, em relação às suas pacientes 
mulheres, agora, poderá uma médica urologista, por exemplo, examinar o pênis de 
um homem, nele tocando e fazendo carícias, quando, no caso concreto, tal exame 
era considerado desnecessário. Nesse caso, sujeito passivo seria o paciente que, 
em virtude da fraude praticada, permitiu que fosse examinado.462 
 
 

                                                 
459 MARTINELLI, João Paulo Orsini. op. cit., p. 315.  
460 GRECO, Rogério. op. cit., p. 787. 
461 GRECO, Rogério. op. cit., p. 787. 
462 Idem, p. 808. 
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O crime de violação sexual mediante fraude é punido com pena de reclusão, de 2 a 

6 anos. Caso o delito seja praticado com o propósito de obter vantagem econômica, também 

é aplicada a pena de multa.463 

O delito de assédio sexual é previsto no art. 216-A464 do Código Penal. O crime 

consiste em: “Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 

prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes 

ao exercício de emprego, cargo ou função”.  

O agente que pratica o assédio sexual não se vale de violência ou grave ameaça, no 

entanto, promete à vítima a prática de um mal, como p. ex., a demissão. Observa-se que o 

vocábulo “constrangimento” foi utilizado de forma indevida neste tipo penal, por 

impropriedade técnica.465  

No âmbito da atuação médica, podemos citar como exemplo de assédio sexual a 

conduta do médico-chefe de uma equipe que constrange uma enfermeira, com o propósito 

de obter vantagem sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico, 

ameaçando a demissão caso a subordinada não aceite.  

O assédio sexual é punido com pena de detenção, de 1 a 2 anos. Portanto, na forma 

prevista no caput do art. 216-A do CP, é crime de menor potencial ofensivo. O § 2º traz uma 

causa especial de aumento de pena. Assim, a pena será acrescida em até um terço se vítima 

for menor de 18 anos. 

Por seu turno, o art. 217-A466 do Código Penal prevê o crime de estupro de 

vulnerável. O delito consiste em: “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos”.  

                                                 
463 Cf. art. 215 do Código Penal.  
464 CP: “Assédio sexual              
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 
agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 
função.   
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.              
Parágrafo único. (VETADO)               
§ 2º  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.” 
465 MARTINELLI, João Paulo Orsini. op. cit., p. 317. 
466 CP: “Estupro de vulnerável  
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:  
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.  
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, 
não pode oferecer resistência.  
§ 2º (VETADO)  
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Importa observar quanto a este crime, que no dia do aniversário de 14 anos a pessoa 

não é mais vulnerável, visto que o tipo penal preconiza que vulnerável é aquela pessoa com 

menos de 14 anos. 

Para a configuração do delito, basta que a vítima seja menor de 14 anos e o agente 

tenha ciência dessa circunstância. Trata-se a idade de 14 anos de opção do legislador, não 

sendo admissível a relativização com base no ECA, que preceitua que criança é aquele que 

tiver até 12 anos, enquanto que adolescente é pessoa com idade de 12 a 18 anos.467 

Ao contrário do crime de estupro previsto no art. 213, no estupro de vulnerável (CP, 

art. 217-A) não é preciso que a vítima seja constrangida por violência ou grave ameaça, até 

porque, para fins penais, não é válida a sua eventual aquiescência.468 

O bem jurídico tutelado pela previsão do crime do art. 217-A do CP é dignidade 

sexual da pessoa menor de 14 anos ou daquele indivíduo que, em razão de enfermidade ou 

deficiência mental, não possui o necessário discernimento para praticar o ato, ou que, em 

virtude de qualquer outro motivo, não possa oferecer resistência.469 

Incorre também na prática de estupro de vulnerável o agente que “pratica as ações 

descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode 

oferecer resistência” (CP, art. 217-A, § 1º). Trata-se da modalidade equiparada do delito.470 

Rogério Greco traz importantes explicações sobre a configuração do crime de 

estupro de vulnerável praticado por profissionais da área da saúde:  

 
Os meios de comunicação, incluindo, aqui, também, a Internet, têm divulgado, 
infelizmente com frequência, casos de abusos por parte de médicos, e de outras 
pessoas ligadas à área da saúde, em pacientes que, de alguma forma, são incapazes 
de oferecer resistência, inclusive mostrando cenas chocantes e deprimentes. 
Vale recordar algumas situações em que uma pessoa, em estado de coma, 
engravidou, supostamente, de um enfermeiro encarregado de prestar os cuidados 
necessários à manutenção de sua vida vegetativa; ou ainda daquele cirurgião 
plástico que, depois de anestesiar suas pacientes, fazendo-as dormir, mantinha 
com elas conjunção carnal; ou daquele terapeuta que abusava sexualmente de 
crianças e adolescentes depois de ministrar-lhes algum sedativo. 471 

                                                 
§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:  
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.  
§ 4º Se da conduta resulta morte:  
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” 
467 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 705. 
468 Ibidem. 
469 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 473.  
470 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 705.  
471 GRECO, Rogério. op. cit., p. 819.  
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Para que se configure o delito de estupro de vulnerável, não importa se foi o próprio 

agente que causou a situação que ensejou a impossibilidade de resistência da vítima.472 

Como exemplo de outras situações em que há a impossibilidade de resistência pelo 

ofendido, podem ser citados: hipóteses de embriaguez letárgica, sono profundo, hipnose, 

idade avançada da vítima, impossibilidade (de forma temporária ou definitiva) de existência, 

como as pessoas que estão tetraplégicas etc.473 

O crime de estupro de vulnerável é punido com pena de reclusão, de 8 a 15 anos.  

Os §§ 3º e 4º do art. 217-A do CP trazem as modalidades qualificadas do estupro 

de vulnerável. Dessa forma, se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, a pena 

será de reclusão, de 10 a 20 anos. Caso resulte em morte, a pena será de reclusão, de 12 a 30  

anos. 

O Código de Ética Médica, em seus artigos 38 e 40, traz condutas que, uma vez 

infringidas, de acordo com o caso concreto, podem configurar os crimes contra a dignidade 

sexual: estupro (CP, art. 213), violação sexual mediante fraude (CP, art. 215), assédio moral 

(CP, art. 216-A), e estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). 

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 38. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais. 
 
 

O médico tem o dever ético de respeitar o pudor de qualquer pessoa que esteja sob 

seus cuidados profissionais (art. 38 do CEM).  

Conforme explicam Eduardo Dantas e Marcos Vinícius Coltri:  

 
Baseada essencialmente na confidencialidade e na confiança, a relação médico-
paciente não pode ser rompida por atos de desrespeito ao pudor, à moral, às 
crenças do paciente. O termo “desrespeito ao pudor” é vago, mas é empregado 
justamente para transmitir a ideia de que o bom senso deve imperar no seio da 
relação, não podendo o médico se exceder, ou trazer o seu comportamento pessoal 
externo para dentro do seu atuar profissional.  
Sua vida particular diz respeito apenas a si, mas no agir profissional, ao praticar 
um ato médico, é preciso fazer respeitar a profissão, sendo censurável, reprovável 
mesmo, a prática de atos atentatórios ao pudor de seus pacientes.474 
 

                                                 
472 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 705. 
473 GRECO, Rogério. op. cit., p. 819. 
474 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos; COLTRI, Marcos Vinícius. Comentários ao Código de Ética 
Médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 155.  



213 

 

Caso ocorra uma conduta do profissional de valer-se dos procedimentos médicos e 

da realização de consultas para praticar abuso sexual contra alguém, além de configurar-se 

infração ética, o médico será responsabilizado criminalmente pela prática de crimes contra 

a dignidade sexual, tais como o estupro (art. 213 do CP), violação sexual mediante fraude 

(art. 215 do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). 

Ademais, o profissional tem o dever ético e jurídico de respeitar seus auxiliares e 

subordinados, em todos os aspectos. Conforme o contexto, pode ser imputado ao médico a 

prática do crime de assédio sexual (art. 216-A do CP).  

Não vislumbramos a possibilidade do cometimento do crime de assédio sexual do 

médico em relação a paciente, visto que não se configura superioridade hierárquica ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.  

Assim sendo, quanto aos crimes sexuais passíveis de serem cometidos contra 

paciente, é possível configurar-se apenas o estupro, a violação sexual mediante fraude e o 

estupro de vulnerável.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 40. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para 
obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. 
 
 

Conforme dispõe o art. 40 do CEM, o médico não pode aproveitar-se de situações 

que decorram da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira 

ou mesmo de qualquer outra natureza. 

Em muitas situações o paciente se encontra em situação de fragilidade, e o médico 

não pode se valer dessa situação de vulnerabilidade para obter vantagem.  

Entendemos que a expressão “vantagem física” prevista no art. 40 do CEM pode 

ser interpretada, inclusive, abrangendo os crimes sexuais.  

Essa conduta antiética pode caracterizar, por exemplo, abuso sexual pela prática do 

delito de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP), dentre outros, dependendo do 

contexto fático.  
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7.2.19 Infração de medida sanitária preventiva e omissão de notificação de doença 

 
 

Os crimes de infração de medida sanitária preventiva e omissão de notificação de 

doença estão inseridos no Capítulo III “Dos Crimes contra a Saúde Pública”, do Título VIII 

“Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública”, da Parte Especial do Código Penal.  

Para Celso Delmanto et al, o objeto jurídico de ambos os crimes é a incolumidade 

pública, em particular no que tange à saúde pública.475  

Contudo, Helena Regina Lobo da Costa entende que o bem jurídico protegido pelo 

crime previsto no art. 268 do CP é a saúde individual posta em perigo, em que pese o objeto 

jurídico seja previsto de forma abstrata, coletivamente.476  

Quanto ao crime previsto no art. 269 do CP, Helena Regina Lobo da Costa entende 

que houve a criminalização de comportamento que configura “mera desobediência 

administrativa”, que não traz elementos que possam causar ofensa a bem jurídico, tanto sob 

o enfoque do perigo quanto da lesão.477 

Segundo Edson Junji Torihara, entende-se por incolumidade pública “a situação de 

higidez física e a vida de um número indeterminado de pessoas.”478 

O crime de infração de medida sanitária preventiva está previsto no art. 268479 do 

Código Penal.   

O crime tipificado no art. 268 do CP pode ser cometido por qualquer pessoa, e tem 

como sujeito passivo a coletividade. Pune-se a conduta de infringir (violar, desobedecer) 

determinação do poder público, que tenha o objetivo de impedir introdução ou propagação 

de doença contagiosa. Trata-se de crime punido somente na modalidade dolosa.480 

                                                 
475 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 786-787.  
476 COSTA, Helena Regina Lobo da. Arts. 250 a 285. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. 
REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 795. 
477 Idem, p. 798. 
478 TORIHARA, Edson Junji. Arts. 250 a 288-A. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); 
AZEVEDO, David Teixeira de (Coord.). Código Penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 
3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 397. 
479 CP: “Infração de medida sanitária preventiva 
Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença 
contagiosa: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a 
profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 
480 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 786.   
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Trata-se o delito de infração de medida sanitária preventiva de norma penal em 

branco, visto que o tipo penal há que ser completado por uma norma extrapenal, como por 

exemplo, uma outra lei, um decreto, uma portaria ou um regulamento, que possua a natureza 

de ordem ou de proibição.481 

Podem ser citados como exemplos de determinações que complementam o tipo 

penal previsto no art. 268 do CP, as normas federais que regulamentam a atividade de 

vigilância sanitária, estabelecidas na Lei nº 6.360/76, assim como na Lei nº 9.782/99, e 

também em outras normas que disciplinam as atividades da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA.482 

Cabe ressaltar, ainda, que o delito previsto no art. 268 do CP é crime de “mera 

desobediência", visto que para a sua configuração basta que o agente viole a determinação 

emanada do poder público, ou seja, que não atenda. A conduta de infringir pode ser tanto 

comissiva quanto omissiva, conforme o teor da norma complementar do tipo.483 

Vale anotar que no âmbito federal existe legislação sanitária. A Lei nº 7.649, de 

25.01.1988, versa sobre a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue bem 

como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a prevenir a 

propagação de doenças.  

O delito de infração de medida sanitária preventiva é punido com pena de detenção, 

de 1 mês a 1 ano, e multa. Cuida-se, portanto, de crime de menor potencial ofensivo.  

O parágrafo único do art. 268 do CP traz a modalidade qualificada do delito. Logo, 

aumenta-se a pena de um terço, caso o agente seja funcionário da saúde pública ou exerça a 

profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 

O crime de omissão de notificação de doença está tipificado no art. 269484 do 

Código Penal.   

O delito previsto no art. 269 do CP pode ser cometido apenas pelo médico (trata-se 

de crime próprio), tendo como sujeito passivo a coletividade. Pune-se a conduta do médico 

de deixar de denunciar (isto é, omitir-se em fazer a comunicação) à autoridade pública. 

                                                 
481 Ibidem.   
482 Cf. COSTA, Helena Regina Lobo da. Arts. 250 a 285. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. 
REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 795. 
483 TORIHARA, Edson Junji. op. cit., p. 397-398. 
484 CP: “Omissão de notificação de doença 
Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.” 
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infringir (violar, desobedecer) determinação do poder público, que tenha o objetivo de 

impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Cuida-se de crime punido apenas 

na forma dolosa.485 

O tipo penal do art. 269 do CP é norma penal em branco, devendo ser completado 

por outra norma, visto que a lei penal não traz o rol de doenças de notificação compulsória.   

Atualmente, as doenças de notificação compulsória estão elencadas na Lista 

Nacional de Notificação Compulsória486, constante no Anexo da Portaria nº 1.271, de 

06.06.2014, do Ministério da Saúde, publicada no D.O.U. de 09.06.2014487.  

As doenças ou agravos de notificação compulsórias constantes na Lista Nacional 

de Notificação Compulsória são as seguintes: 1 a. Acidente de trabalho com exposição a 

material biológico, b. Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes; 2 

Acidente por animal peçonhento; 3 Acidente por animal potencialmente transmissor da 

raiva; 4 Botulismo; 5 Cólera; 6 Coqueluche; 7 a. Dengue – Casos, b. Dengue – Óbitos; 8 

Difteria; 9 Doença de Chagas Aguda; 10 Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ); 11 a. Doença 

Invasiva por "Haemophilus Influenza", b. Doença Meningocócica; 12 Doenças com suspeita 

de disseminação intencional: a. Antraz pneumônico, b. Tularemia, c. Varíola; 13 Doenças 

febris hemorrágicas emergentes/reemergentes: a. Arenavírus, b. Ebola, c. Marburg, d. Lassa, 

e. Febre purpúrica brasileira; 14 Esquistossomose; 15 Evento de Saúde Pública (ESP) que 

se constitua ameaça à saúde pública; 16 Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação; 

17 Febre Amarela; 18 Febre de Chikungunya; 19 Febre do Nilo Ocidental e outras 

arboviroses de importância em saúde pública; 20 Febre Maculosa e outras Riquetisioses; 21 

Febre Tifoide; 22 Hanseníase; 23 Hantavirose; 24 Hepatites virais; 25 HIV/AIDS - Infecção 

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; 26 

Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de 

transmissão vertical do HIV; 27 Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); 

28 Influenza humana produzida por novo subtipo viral; 29 Intoxicação Exógena (por 

substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados); 30 

Leishmaniose Tegumentar Americana; 31 Leishmaniose Visceral; 32 Leptospirose; 33 a. 

Malária na região amazônica, b. Malária na região extra Amazônica; 34 Óbito: a. Infantil, b. 

                                                 
485 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 787-788.   
486 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/anexo/anexo_prt1271_06_06_2014. 
pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018. 
487 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html. Acesso 
em: 07 jan. 2018. 
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Materno; 35 Poliomielite por poliovirus selvagem; 36 Peste; 37 Raiva humana; 38 Síndrome 

da Rubéola Congênita; 39 Doenças Exantemáticas: a. Sarampo, b. Rubéola; 40 Sífilis: a. 

Adquirida, b. Congênita, c. Em gestante;  41 Síndrome da Paralisia Flácida Aguda; 42 

Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus: a. SARS-CoV, b. MERS-

CoV; 43 Tétano: a. Acidental, b. Neonatal; 44 Tuberculose; 45 Varicela - Caso grave 

internado ou óbito; 46 a. Violência: doméstica e/ou outras violências, b. Violência: sexual e 

tentativa de suicídio.488 

Dessa forma, por exemplo, se um médico, ao atender uma criança em um posto de 

saúde, notar, mediante exames, que o menor está acometido de hanseníase, fica o 

profissional obrigado a notificar à autoridade competente o fato de que existe um paciente 

com esta enfermidade.489 

O crime de omissão de notificação de doença é punido com pena de detenção de 6 

meses a 2 anos, e multa. Portanto, cuida-se de crime de menor potencial ofensivo.  

O Código de Ética Médica, em seu art. 21, dispõe, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação 
pertinente. 
 
 

No art. 21, o CEM reafirma o papel do profissional da Medicina com a sociedade, 

manifestando o apoio ao denominado princípio da solidariedade.490 

A infração ética prevista no art. 21 do CEM tem relação, no âmbito penal, com os 

crimes contra a saúde pública previstos nos arts. 268 e 269 do Código Penal. 

O médico, ao deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a 

legislação pertinente, incorre no crime de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 

do CP), bem como no delito de omissão de notificação de doença (art. 269 do CP). 

Dessa forma, é dever do médico colaborar com as autoridades sanitárias e cumprir 

a legislação pertinente, mediante a observância à determinação do poder público (visando a 

                                                 
488 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/anexo/anexo_prt1271_06_06_2014. 
pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018. 
489 FONSECA, Pedro Henrique Carneiro da. op. cit., p. 274.  
490 DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos; COLTRI, Marcos Vinícius. Comentários ao Código de Ética 
Médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 102. 
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impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa) e a comunicação de doenças cuja 

notificação é compulsória.   

 

7.2.20 Exercício ilegal da Medicina 

 

O crime de exercício ilegal da Medicina está previsto no art. 282491 do Código 

Penal.  

Segundo Celso Delmanto et al, o bem jurídico tutelado pela previsão do crime em 

comento é a incolumidade pública, mormente a saúde pública.492 No entanto, Helena Regina 

Lobo da Costa explica que mesmo que se trate de crime habitual, e que pode ser cometido 

contra várias pessoas, o que se objetiva proteger é a saúde individual, ou seja, tutela-se a 

saúde de cada uma delas.493 

Trata-se de crime previsto apenas na modalidade dolosa. Não se pune a modalidade 

culposa.  

Interessa-nos abordar o tipo penal sob dois enfoques: a primeira parte do art. 282 

do CP, que trata do exercício da profissão sem autorização legal, e a segunda parte do tipo 

penal, que versa sobre o exercício da profissão de médico excedendo-lhe os limites legais.  

Pune-se, na primeira parte do art. 282 do CP, a conduta de exercer atos que sejam 

privativos de médico, sem ter a formação e o registro profissional no Conselho de Medicina 

e demais órgãos.  

Exercer significa praticar, desempenhar, etc. Profissão consiste no modo de 

atividade habitual, que alguém exerce, via de regra, como maneira de vida. A doutrina 

                                                 
491 CP: “Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica 
Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização 
legal ou excedendo-lhe os limites: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.” 
492 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 810.  
493 COSTA, Helena Regina Lobo da. Arts. 250 a 285. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. 
REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 833.  



219 

entende que o crime somente ocorre se o agente agir com habitualidade, reiteração, a prática 

de um ato ou de atos isolados não enseja a configuração do exercício profissional.494  

No entanto, a prática de atos que sejam exclusivos de médico, ainda que com 

relação a um único paciente, configura o delito.495 

Vê-se que o Decreto 20.931/1932, em seu art. 10, dispõe que o exercício da 

Medicina ou de qualquer de suas especialidades, ainda que de forma excepcional, sem o 

título devidamente registrado, é passível de aplicação das penas previstas para o crime de 

exercício ilegal da Medicina. Veja-se:  

 
Art. 10 Os que, mediante anúncios ou outro qualquer meio, se propuserem ao 
exercício da medicina ou de qualquer dos seus ramos, sem título devidamente 
registado, ficam sujeitos, ainda que se entreguem excepcionalmente a essa 
atividade às penalidades aplicaveis ao exercício ilegal da medicina. 
 
 

O exercício ilegal da Medicina é crime de perigo abstrato, para que se configure 

não é necessário que ocorra danos a outrem.  

O tipo penal previsto no art. 282 configura norma penal em branco, devendo ser 

complementado por outra norma (lei ou ato normativo).496 

Não importa se o exercício for a título gratuito para que o agente incorra no delito, 

mas se for praticado com a finalidade de lucro, caracteriza-se a forma qualificada prevista 

no parágrafo único do tipo.497 

De acordo com o art. 6º da Lei nº 12.842, de 10.07.2013, com redação dada pela 

Lei nº 13.270, de 13.04.2016:  

 
Art. 6º  A denominação ‘médico’ é privativa do graduado em curso superior de 
Medicina reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos 
por instituições de educação superior credenciadas na forma do art. 46 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), vedada a denominação ‘bacharel em Medicina’.  
 
 

                                                 
494 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 810. 
495 COSTA, Helena Regina Lobo da. Arts. 250 a 285. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. 
REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 834. 
496 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 810. 
497 Ibidem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art46
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No que tange à atuação médica, o art. 17 da Lei nº 3.268, de 30.09.1957, restringe 

o exercício da profissão àqueles devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina 

da localidade, in verbis:  

 
Art . 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de 
seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, 
certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no 
Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua 
atividade.   
 
 

Além disso, o art. 5º do Decreto 20.931/1932 estabelece a necessidade do registro 

do diploma de médicos no Departamento Nacional de Saúde Pública e na repartição sanitária 

estadual competente.498 

A Lei nº 12.842, de 10.07.2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina, elenca 

os atos privativos do médico nos incisos de seu art. 4º499:  

                                                 
498 Decreto 20.931/1932: “Art. 5º É obrigatório o registo do diploma dos médicos e demais profissionais a que 
se refere o art. 1º, no Departamento Nacional de Saude Pública e na repartição sanitária estadual competente.” 
499 Os parágrafos do art. 4º da Lei nº 12.842/2013 trazem importantes disposições atinentes ao ato médico e 
suas delimitações:  
“Art. 4º [...] 
§ 1º  Diagnóstico nosológico é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida como 
interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, no mínimo, 2 (dois) 
dos seguintes critérios: 
I - agente etiológico reconhecido; 
II - grupo identificável de sinais ou sintomas; 
III - alterações anatômicas ou psicopatológicas. 
§ 2º  (VETADO). 
§ 3º  As doenças, para os efeitos desta Lei, encontram-se referenciadas na versão atualizada da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 
§ 4º  Procedimentos invasivos, para os efeitos desta Lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes 
situações: 
I - (VETADO); 
II - (VETADO); 
III - invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos.  
§ 5º  Excetuam-se do rol de atividades privativas do médico: 
I - (VETADO); 
II - (VETADO); 
III - aspiração nasofaringeana ou orotraqueal; 
IV - (VETADO); 
V - realização de curativo com desbridamento até o limite do tecido subcutâneo, sem a necessidade de 
tratamento cirúrgico; 
VI - atendimento à pessoa sob risco de morte iminente; 
VII - realização de exames citopatológicos e seus respectivos laudos; 
VIII - coleta de material biológico para realização de análises clínico-laboratoriais; 
IX - procedimentos realizados através de orifícios naturais em estruturas anatômicas visando à recuperação 
físico-funcional e não comprometendo a estrutura celular e tecidual. 
§ 6º  O disposto neste artigo não se aplica ao exercício da Odontologia, no âmbito de sua área de atuação. 
§ 7º  O disposto neste artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das 
profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
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Art. 4º São atividades privativas do médico: 
I - (VETADO); 
II - indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados 
médicos pré e pós-operatórios; 
III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam 
diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, 
as biópsias e as endoscopias; 
IV - intubação traqueal; 
V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica 
invasiva, bem como das mudanças necessárias diante das intercorrências clínicas, 
e do programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, incluindo a 
desintubação traqueal; 
VI - execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral; 
VII - emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos procedimentos 
diagnósticos invasivos e dos exames anatomopatológicos; 
VIII - (VETADO); 
IX - (VETADO); 
X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico; 
XI - indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde; 
XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames 
laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular; 
XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas; 
XIV - atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em localidade em que 
não haja médico. 
 
 

Vê-se que aquele que executar uma atividade privativa de médico, consoante o 

disposto no art. 4º da Lei 12.842/2013, sem a devida habilitação legal, estará incurso no 

crime de exercício ilegal da Medicina.  

O art. 5º, Lei nº 12.842/2013 dispõe sobre áreas de atuação profissionais que são 

privativas e médico:  

 
Art. 5º  São privativos de médico: 
I - (VETADO); 
II - perícia e auditoria médicas; coordenação e supervisão vinculadas, de forma 
imediata e direta, às atividades privativas de médico; 
III - ensino de disciplinas especificamente médicas; 
IV - coordenação dos cursos de graduação em Medicina, dos programas de 
residência médica e dos cursos de pós-graduação específicos para médicos. 
Parágrafo único.  A direção administrativa de serviços de saúde não constitui 
função privativa de médico. 
 
 

A prática de atividades profissionais privativas de médico elencadas no art. 5º da 

Lei nº 12.842/2013 também caracteriza o crime de exercício ilegal da Medicina.   

                                                 
nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de 
radiologia.” 
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Verifica-se, do exame da legislação de regência, que apenas pode exercer a 

Medicina o profissional formado, com diploma registrado no MEC e inscrito no Conselho 

Regional de Medicina do local de sua atividade. Também deve realizar-se o registro do 

diploma perante o Departamento Nacional de Saúde Pública, bem como na repartição 

sanitária estadual competente. Além disso, existe a previsão legal de atos e áreas de atuação 

privativos de médico.  

Portanto, o exercício da atividade de médico pressupõe habilitação técnico-

profissional, mediante a formação, e habilitação legal, ante o preenchimento dos demais 

requisitos estabelecidos pela legislação.  

A inobservância desses requisitos legais, ou seja, o exercício da Medicina sem o 

diploma ou sem o respectivo registro perante os órgãos competentes, ou a prática de qualquer 

ato ou atividade privativa de médico, caracteriza o crime de exercício ilegal da Medicina.  

Todavia, já houve decisões no sentido de que a ausência de registro nos Conselhos 

Profissionais, desde que o diploma esteja registrado no Departamento Nacional de Saúde 

Pública, configura apenas ilícito administrativo, ou seja, não enseja o enquadramento no 

crime previsto no art. 282 do Código Penal.500 

É muito comum ser noticiado pela mídia a prática do crime em comento por pessoas 

que ainda estão formando-se em Medicina.  

Devido ao alto custo dos cursos de Medicina no Brasil e à escassez de vagas nas 

instituições de ensino públicas, muitas pessoas optam por realizar o curso no exterior. Ao 

retornarem ao país, essas pessoas, para exercerem a profissão, precisam, necessariamente, 

que o seu diploma seja revalidado.  

Filiamo-nos ao entendimento de que a pessoa formada em Medicina no exterior, 

que não tem o seu diploma revalidado no Brasil, também incorre no crime tipificado no art. 

282 do Código Penal. Isso porque não há o preenchimento dos requisitos legais para o 

exercício da profissão, e com a não revalidação, não é possível aferir se há preparo técnico 

suficiente para exercer a profissão, o que coloca a saúde dos pacientes em risco.  

Todavia, esse nosso entendimento sofre mitigações, pois dependendo do caso 

concreto, é possível aferir a qualificação profissional, como no caso de formação em 

instituição renomada, e também pode haver o erro do estrangeiro no que tange às normas da 

                                                 
500 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 811.  
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que regulamentam o exercício profissão. Nesse contexto, concordamos com o 

posicionamento de Helena Regina Lobo da Costa, que leciona a respeito do tema:  

 
Importante, por fim, repisar que se trata de figura muito ampla, que permite 
aplicações distantes de qualquer colocação em perigo do bem jurídico. Por isso, o 
cuidado na interpretação é fundamental, devendo-se buscar restringir o alcance do 
tipo quando se tratar se mera desobediência formal sem outras consequências, 
como por exemplo, o caso de médico formado pela Universidade de Coimbra, que 
exerceu a medicina no Brasil sem registro no conselho respectivo (TACRIM RJ, 
Apelação 887.993/0, rel. Ciro Campos, j. 14-3-1995). Além de haver norma que 
reconhece o diploma (Decreto n. 62.646/68), trata-se de universidade de grande 
renome e qualidade, podendo-se dizer ausente qualquer aptidão da conduta em 
colocar em perigo a saúde de pacientes. Além disso, o fato de o agente ser 
estrangeiro aumenta a probabilidade de ocorrência de erro quanto às normas 
regulamentares da profissão, a justificar possível afastamento do dolo.501 
 
 

No tocante àqueles profissionais inscritos no Programa Mais Médicos, há exceção 

prevista em lei, dispensando a revalidação do diploma de médicos intercambistas, no Brasil, 

nos 3 primeiros anos de participação, prazo este prorrogado por mais 3 anos, como dito 

alhures. Entendemos que essa norma infringe o princípio da isonomia, e que a validação do 

diploma deveria ser exigida de todos os médicos que atuam no país, sem qualquer distinção.  

O § 5º do art. 4º da Lei nº 12.842/2013 traz as exceções ao rol de atividades 

privativas de médico, que podem ser praticadas por outros profissionais, ao dispor que:  

 
§ 5º Excetuam-se do rol de atividades privativas do médico: 
I - (VETADO); 
II - (VETADO); 
III - aspiração nasofaringeana ou orotraqueal; 
IV - (VETADO); 
V - realização de curativo com desbridamento até o limite do tecido subcutâneo, 
sem a necessidade de tratamento cirúrgico; 
VI - atendimento à pessoa sob risco de morte iminente; 
VII - realização de exames citopatológicos e seus respectivos laudos; 
VIII - coleta de material biológico para realização de análises clínico-laboratoriais; 
IX - procedimentos realizados através de orifícios naturais em estruturas 
anatômicas visando à recuperação físico-funcional e não comprometendo a 
estrutura celular e tecidual. 
 
 

No tocante ao exercício da acupuntura, não há lei federal que enquadre a atividade 

como privativa de médico.502  

                                                 
501 COSTA, Helena Regina Lobo da. Arts. 250 a 285. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. 
REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 835.  
502 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. op. cit., p. 883. 
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Nesse contexto, o STJ decidiu no RHC 66.641/SP que ante a ausência de 

regulamentação, o exercício da acupuntura por alguém não formado em Medicina configura 

fato atípico.503 

Diante da escassez de médicos em alguns hospitais, postos de saúde etc., é comum 

que alguns profissionais cedam receituários assinados para que auxiliares, como p. ex., 

enfermeiros, façam o atendimento ao público e inclusive, prescrevam medicamentos.  

Conforme entendimento da doutrina, é possível que o médico seja coautor do crime 

de exercício ilegal da Medicina, caso delegue a prática de atos médicos para terceiro, não 

habilitado.504 

Dessa forma, p. ex., comete o delito previsto no art. 282, parágrafo único, do Código 

Penal, na condição de coautor, o médico que, no cargo de diretor de clínica, permite, de 

forma consciente, que acadêmico pratique o exercício ilegal da Medicina, objetivando a 

obtenção de lucro, sem a necessária supervisão e acompanhamento.505 

Passemos à análise da segunda parte do art. 282 do CP, para verificar em que 

consiste o exercício da Medicina “excedendo-lhe os limites”.  

Como dito alhures, uma vez formado, com registro no CRM e diploma devidamente 

registrado, o médico pode atuar em qualquer área da Medicina, conforme a legislação 

vigente. Portanto, p. ex., se um médico clínico geral realizar uma cirurgia plástica, sem ter 

formação específica, não estará incurso no crime de exercício ilegal da Medicina. A única 

restrição existente é quanto ao anúncio de especialização.  

Nesse sentido, Explica Helena Regina Lobo da Costa que:  

                                                 
503 Confira-se: “PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO 
ILEGAL DA MEDICINA. NORMA PENAL EM BRANCO. EXERCÍCIO DA ACUPUNTURA. 
AUSÊNCIA DE LEI FEDERAL REGULAMENTANDO A ATIVIDADE. ATIPICIDADE. OCORRÊNCIA. 
DETERMINAÇÃO DE INDICIAMENTO FORMAL APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TRANCAR 
A AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E CASSAR A 
DECISÃO QUE DETERMINOU O INDICIAMENTO FORMAL DO PACIENTE. 
[...] 
4. No que concerne ao crime de exercício ilegal da medicina, ausente complementação da norma penal em 
branco, por ausência de regulamentação acerca do exercício da acupuntura, a conduta é atípica. 
[...] 
6. Recurso improvido, mas, de ofício, concedida a ordem para trancar a ação penal em relação ao delito descrito 
no art. 282 do Código Penal e cassar a decisão que determinou o indiciamento formal da paciente. 
(RHC 66.641/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 
10/03/2016)” 
504 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 812.  
505 Ibidem. 
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No que se refere à conduta de médico que se diz especialista em determinada área 
sem o ser, não configura o delito (na segunda parte do tipo), porque em nosso país 
a especialização é meramente facultativa, sendo que o médico cujo diploma esteja 
registrado e que esteja inscrito em seu conselho pode praticar qualquer ato médico, 
estando evidentemente sujeito a responsabilidade civil, profissional e criminal. 
Assim, essa conduta deve ser sancionada apenas no âmbito profissional.506 
 
 

No entanto, o exercício da profissão por médicos que não estejam devidamente 

preparados, extrapolando os limites de sua habilitação técnica, a nosso ver, acarreta riscos 

ao paciente, e pode caracterizar o crime de exercício ilegal da Medicina.  

Este é o entendimento de João José Leal, com o qual concordamos:  

 
Entende-se que, pela importância e pela complexidade da atividade médica, não 
pode o profissional extrapolar os limites estabelecidos pela habilitação que lhe foi 
conferida e cujo exercício lhe é assegurado com exclusividade. Se o médico 
ultrapassar tais limites, presume-se que o usuário de seus serviços corre sério e 
grave risco em sua saúde e isto justifica a intervenção estatal, por meio da 
incriminação e repressão da conduta abusiva.507 
 
 

O delito de exercício ilegal da Medicina é punido com pena de detenção, de 6 meses 

a 2 anos. Se o crime for praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. Cuida-se, 

portanto, de delito de menor potencial ofensivo.  

O Código de Ética Médica, em seus artigos 2º e 10, traz normas deontológicas que 

uma vez infringidas, podem configurar a prática de exercício ilegal da Medicina.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 2º Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão 
médica. 
 
 

O art. 2º do CEM dispõe sobre a indelegabilidade a outros profissionais de atos ou 

atribuições exclusivos da profissão do médico.  

A referida infração ética enquadra-se no tipo penal previsto no art. 282 do CP, pois 

o médico que delega a sua atribuição, um ato privativo seu a outros profissionais, pode ser 

considerado como coautor do crime de exercício ilegal da Medicina.  

                                                 
506 COSTA, Helena Regina Lobo da. Arts. 250 a 285. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. 
REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 834.  
507 LEAL, João José. Exercício da Medicina e Responsabilidade Criminal. Bioética, v. 2, n. 2, p. 151-163, 
1994, p. 6 (versão digital). Disponível em: <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/ 
article/view/461/344>. Acesso em: 25 nov. 2017.    
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Trata-se, portanto, de uma conduta ética que pode ter reflexos na órbita penal. 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 10. Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a Medicina ou com 
profissionais ou instituições médicas nas quais se pratiquem atos ilícitos. 
 
 

O médico, no exercício de sua profissão, não pode envolver-se em atividades 

ilícitas, criminosas. Por isso, não pode se tornar cúmplice de indivíduos que exercem 

ilegalmente a Medicina ou de outros profissionais ou instituições médicas em que são 

cometidos atos ilícitos.  

A conduta prevista no art. 10 do CEM, de “acumpliciar-se” requer a prática de uma 

conduta dolosa, ou seja, o médico deve estar consciente dos atos que está praticando, e se 

assim o for, responderá como coautor ou partícipe do delito de exercício ilegal da Medicina 

– conforme o caso concreto – e de outros que venham a ser eventualmente praticados.  
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7.2.21 Charlatanismo e curandeirismo 

 
 

O crime de charlatanismo está previsto no art. 283508 do Código Penal. Pune-se a 

conduta de inculcar ou de anunciar a cura por meio secreto ou infalível.  

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, o bem jurídico tutelado é a incolumidade 

pública, com destaque para a saúde pública.509 

O crime pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo médico. Trata-se de 

crime cometido a título de dolo. 510 

Inculcar significa repetir de modo insistente, de maneira a fazer gravar no espírito 

de outrem. Anunciar significa divulgar, falar sobre a cura bem como acerca do meio secreto 

ou infalível.511  

Cezar Roberto Bitencourt explica que:  

 
Os núcleos alternativamente indicados são inculcar (propor como vantajoso, 
indicar, aconselhar) ou anunciar (apregoar, difundir, noticiar) cura por meio 
secreto ou infalível. A inculca ou anúncio é de cura por meio secreto (oculto) ou 
infalível (que não falha, indefectível). O anúncio do meio ou a cura por médicos é 
permitido nos termos do Dec.-lei n. 4.113/42, e por dentistas, conforme a Lei n. 
5.081/76, desde que não se trate de moléstias para as quais não haja tratamento 
próprio, podendo, inclusive, constituir infração disciplinar.512 
 
 

Não há que se confundir o charlatanismo com o exercício ilegal da Medicina: no 

delito previsto no art. 282 do CP, o sujeito ativo acredita que o tratamento por ele prescrito 

é dotado de eficácia, enquanto que no charlatanismo o agente sabe que o método que ele 

inculca ou anuncia é ineficaz. Caso o agente pratique o delito com fim lucrativo, ocorrerá 

concurso formal com o crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP.513 

                                                 
508 CP: “Charlatanismo 
Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” 
509 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 926.  
510 TORIHARA, Edson Junji. op. cit., p. 414.  
511 Ibidem.  
512 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 926, grifos do autor.  
513 Idem, p. 927.  
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De acordo com Nélson Hungria: “o agente do charlatanismo pode ser, e 

frequentemente o é, até mesmo um médico profissional e legalmente habilitado, que se torna, 

assim, um infrator consciente do código de ética da classe médica”.514 

O delito de charlatanismo é punido com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, e 

multa. Cuida-se, portanto, de crime de menor potencial ofensivo.  

O Código Penal tipifica, em seu art. 284515, crime de curandeirismo. Pune-se o 

exercício do curandeirismo mediante as seguintes condutas: a) prescrever, ministrar ou 

aplicar, de forma habitual, qualquer substância; b) usar gestos, palavras ou qualquer outro 

meio; c) fazer diagnósticos.  

Para Cezar Roberto Bitencourt, o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, 

em particular a saúde pública.516 

De acordo com a doutrina, pressupõe-se, para a configuração do delito de 

curandeirismo, que o agente seja inculto, ou sem nenhuma habilitação técnico-

profissional.517  

Nélson Hungria explica a distinção entre os crimes previstos nos artigos 282, 283 e 

284 do Código Penal:  

 
Enquanto o exercente ilegal da medicina tem conhecimentos médicos, embora não 
esteja devidamente habilitado para praticar a arte de curar, e o charlatão pode ser 
o próprio médico que abastarda a sua profissão com falsas promessas de cura, o 
curandeiro (carimba, mezinheiro, raizeiro) é o ignorante chapado, sem 
elementares conhecimentos de medicina, que se arvora em debelador dos males 
corpóreos.518 
 
 

                                                 
514 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal: Arts. 250 a 361. 2. ed. Rio de Janeiro: Companhia 
Editôra Forense, 1959. v. 9, p. 152, grifos do autor. 
515 CP: “Curandeirismo     
Art. 284 - Exercer o curandeirismo: 
I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância; 
II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 
III - fazendo diagnósticos: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. 
Forma qualificada 
Art. 285 - Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste Capítulo, salvo quanto ao definido no art. 
267.” 
516 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 927.  
517 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal: Arts. 250 a 361. 2. ed. Rio de Janeiro: Companhia 
Editôra Forense, 1959. v. 9, p. 154.  
518 Ibidem, grifos do autor. 
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O crime de curandeirismo é punido com pena de 6 meses a 2 anos. Logo, trata-se 

de delito de menor potencial ofensivo. O parágrafo único prevê uma modalidade qualificada, 

visto que se o delito for praticado mediante remuneração, o agente ficará também sujeito à 

multa. 

Entendemos que o médico pode exercer o crime de curandeirismo como coautor.  

Filiamo-nos ao posicionamento de que tanto o crime de curandeirismo quanto o de 

charlatanismo deveriam ser descriminalizados em alguns casos, visto que eventualmente a 

previsão destes tipos penais mostra-se incompatível com o direito constitucional à liberdade 

religiosa e com a formação cultural brasileira.519 

Preconiza o art. 10 do Código de Ética Médica, in verbis: 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 10. Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a Medicina ou com 
profissionais ou instituições médicas nas quais se pratiquem atos ilícitos. 
 
 

A nosso ver, o CEM, ao dispor que ao esculápio é vedado “acumpliciar-se” de 

profissionais que pratiquem atos ilícitos, possibilita o entendimento de que uma das formas 

de se cometer esta infração ética é justamente o médico atuar como coautor ou partícipe, 

conforme o caso, nos crimes de charlatanismo ou curandeirismo.  

 

7.2.22 Falsidade ideológica 

 

Por vezes, o médico, no exercício profissional, incorre no crime de falsidade 

ideológica, tanto em atividade privada quanto pública.  

O diploma repressivo tipifica o crime de falsidade ideológica em seu art. 299.520 

                                                 
519 TORIHARA, Edson Junji. op. cit., p. 414-415.  
520 CP: “Falsidade ideológica 
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, 
se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.” 
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O delito de falsidade ideológica consiste em omitir, em documento, seja este 

público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração inverídica ou distinta daquela que deveria ser escrita, com o fim específico de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade a respeito de fato dotado de relevância 

jurídica.  

O bem jurídico tutelado no crime previsto no art. 299 do CP é a fé pública, 

concernente à autenticidade dos documentos.521 

É recorrente a prática de falsidade ideológica em prontuários de pacientes, na 

tentativa de ocultar erros médicos, mediante a inserção de informações inverídicas no 

documento, seja em instituição de saúde pública ou privada, com o fim de tentar eximir o 

profissional de culpa.  

A pena do crime de falsidade ideológica é de reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, caso 

trate-se de documento público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, na hipótese de documento 

particular. Caso o agente seja funcionário público, por exemplo, um médico em instituição 

pública de saúde, e cometa o delito valendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.  

Caso a falsidade ideológica seja praticada como crime-meio para os delitos de 

estelionato e uso de documento falso, será absorvida pelo crime-fim.522 

Existem diversas infrações éticas previstas no Código de Ética Médica e que, uma 

vez praticadas, ensejam também a responsabilização do profissional pelo crime de falsidade 

ideológica (CP, art. 299). Confira-se:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a 
devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina 
da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, 
laudos ou quaisquer outros documentos médicos. 
 
 

A parte final da infração ética prevista no art. 11 do CEM, qual seja, “assinar em 

branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos” 

traz em seu bojo uma conduta do profissional que além de infração ética, pode, em tese, 

configurar o crime de falsidade ideológica, prevista no art. 299 do CP, por exemplo, na 

hipótese de comercialização de atestados médicos.  

                                                 
521 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 953. 
522 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 861.  
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Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:  

 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. 
COMERCIALIZAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO. FALSIDADE 
IDEOLÓGICA. 
1. Enquanto a conduta do contribuinte que utiliza atestado médico falso para 
suprimir ou reduzir tributo configura crime contra a ordem tributária, a conduta do 
médico consistente em emitir e comercializar os recibos ideologicamente falsos 
configura crime de falsidade ideológica. 
2. Recurso improvido. 
(REsp 1259101/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013) 
 
 

Vê-se, pois, que além de ser reprovável do ponto de vista deontológico, por 

constituir infringência à indelegabilidade dos atos privativos dos médicos (podendo o 

profissional incorrer também no crime de exercício ilegal da Medicina em coautoria, como 

visto) e à exclusividade do exercício da Medicina por profissionais que estejam devidamente 

habilitados e registrados no CRM, a conduta de assinar documentos médicos em branco pode 

ensejar a mercantilização da atividade médica por venda de receitas e de atestados. 

Entendemos que se um médico assina um documento em branco, ele poderá ser 

responsabilizado pelo teor que for inserido posteriormente, por outrem. Por isso, toda cautela 

do profissional nesse aspecto é fundamental.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 60. Permitir a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato 
médico para efeito de cobrança de honorários.   
 
 

Ao médico é vedado inserir nomes de profissionais que não tenham efetivamente 

participado do ato médico para cobrança de honorários (CEM, art. 60). Essa prática antiética 

pode ocorrer, por exemplo, em guias de planos de saúde. Ao proceder dessa forma, o médico 

incorre no crime de falsidade ideológica.   

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 82. Usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos 
verificados na clínica privada. 
 
 

O profissional é proibido de utilizar formulários de instituições públicas para 

prescrever ou atestar fatos ocorridos na clínica privada (art. 82 do CEM). Com efeito, esta 

conduta pode configurar o crime de falsidade ideológica, dependendo da finalidade com que 

for atestada a informação.  
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É vedado ao médico: [...] 
Art. 115. Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou 
área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho 
Regional de Medicina. 
 
 

Ao profissional da Medicina é vedado realizar o anúncio de títulos científicos que 

não possa comprovar, assim como especialidade ou área de atuação para a qual não tenha a 

devida qualificação e registro no CRM (art. 115).  

Dessa forma, ao informar, em documento público ou particular, ou publicar, por 

meio eletrônico, em documento assinado digitalmente, títulos científicos ou especialidade 

que não possua, além de cometer infração ético-disciplinar, o médico incorre no crime de 

falsidade ideológica, podendo também incorrer em estelionato, como já visto em tópico 

anterior. 

 

7.2.23 Falsidade de atestado médico e certidão ou atestado ideologicamente falso 

 
O médico tem o dever ético e jurídico de fornecer ao paciente somente atestado que 

corresponda à verdade fática.  

O art. 302523 do Código Penal tipifica o crime de falsidade de atestado médico. 

Pune-se a conduta do médico de dar atestado falso, no exercício da sua profissão.  

Entende-se por dar a conduta de entregar o atestado falso. Para que se materialize 

o delito é necessário que a falsidade seja feita por escrito (visto que se trata de atestado), 

guardando relação com o exercício profissional do médico atestante. Ainda, é preciso que a 

falsidade (que pode ser total ou parcial) refira-se a fato com relevância jurídica, pois o 

atestado falso deve ter pelo menos o potencial de dano.524 

Mariângela Gama de Magalhães Gomes explica que:  

 
Embora o verbo utilizado pelo legislador na redação típica seja “dar”, o crime 
consiste em atestar algo falsamente, e não em simplesmente entregar o atestado 
falso. Há, aqui, espécie de falsidade ideológica, de modo que o médico incorre nas 
penas do art. 302 do CP quando inserir ou omitir no atestado médico declaração 

                                                 
523 CP: “Falsidade de atestado médico 
Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso: 
Pena - detenção, de um mês a um ano. 
Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.” 
524 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 871. 
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que não corresponde ao aferido a partir de seus conhecimentos técnicos ou 
científicos.525 
 
 

Por atestado falso entende-se aquele que não corresponda à realidade, que contém 

informações inverídicas.  

O conteúdo da falsidade no atestado pode guardar relação com fatos bem como com 

percepções subjetivas do profissional da Medicina, desde que o conteúdo declarado não seja 

correspondente à sua convicção.526 

O bem jurídico tutelado é a fé pública, em especial no que tange aos atestados 

médicos.527 

Trata-se de crime próprio, que apenas pode ser cometido por médico.  

Para que se configure o crime, é preciso que o médico tenha ciência de que o 

atestado é falso. O crime somente é previsto na modalidade dolosa. Não há previsão da forma 

culposa.528 

É possível que o crime seja cometido a título de dolo eventual. Como bem observa 

Mariângela Gama de Magalhães Gomes:  

 
Não é raro o crime ser praticado com dolo eventual, que se configuraria quando o 
médico emite atestado sem examinar o paciente (às vezes até mesmo sem vê-lo), 
a partir de informações recebidas pelo próprio paciente ou por terceiros. Embora 
não haja intenção direta de falsear a verdade, há assunção do risco de eventual 
afirmação não ser verdadeira.529 
 
 

Dessa forma, caso um paciente dissimule uma doença, por exemplo, um problema 

psiquiátrico, objetivando um laudo para obter benefício previdenciário perante o INSS 

indevidamente (o que, infelizmente, é muito comum), e o médico, enganado pelo paciente, 

der o atestado, não estará incorrendo no crime.  

Por outro lado, por exemplo, caso um médico constate, mediante exame 

radiológico, que o paciente não possui problema ortopédico e mesmo assim lhe forneça um 

atestado informando, de forma inverídica, que o paciente está acometido da enfermidade, o 

                                                 
525 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Arts. 289 a 311-A. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 
et al. REALE JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 887. 
526 Ibidem. 
527 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 871. 
528 DOMENICO. Carla. Arts. 289 a 311. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); AZEVEDO, David 
Teixeira de (Coord.). Código Penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3. ed. Barueri, SP: 
Manole, 2013. p. 459. 
529 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. op. cit., p. 888. 
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profissional incorrerá no crime previsto no art. 302 do CP.  

Filiamo-nos ao entendimento de que a materialização delitiva deve restringir-se à 

atestação de fato que seja indubitavelmente falso, e não a mera opinião profissional ou o 

prognóstico médico, ante a subjetividade destes e o fato de que o esculápio tem direito de 

ter a sua própria opinião, que pode ser divergente em relação à opinião dos colegas de 

profissão.530 

O atestado de óbito é um documento com relevantes reflexos em várias áreas 

jurídicas, como cível, previdenciária, criminal.  

Nas lições de Renato de Mello Jorge Silveira:  

 
É preciso lembrar que o bem jurídico tutelado é a fé pública documental e, nesse 
sentido, certos atestados atingem-na de forma mais incisiva. Atestações de 
nascimento e de óbito, versando sobre o início e o fim da existência humana, têm 
suma importância nas estatísticas de saúde, decidindo mesmo, ainda que de forma 
indireta, sobre políticas de governo, no sentido de ações específicas na área da 
Saúde Pública.531 
 
 

A expedição indevida do atestado de óbito pelo médico indicando que o falecimento 

ocorreu por causas naturais tem o condão de possibilitar a inumação (sepultamento) do corpo 

sem a realização de autopsia bem como a não instauração de um inquérito policial para 

investigar a causa mortis, em situações em que o de cujus possa ter sido vítima de um crime, 

o que evidencia a gravidade da conduta.   

Segundo Renato de Mello Jorge Silveira: “O crime de atestado de óbito falso 

enquadra-se no artigo 302 do Código Penal - falsidade de atestado médico: a pena é de 

detenção de um mês a um ano, aplicando-se também multa quando o crime é cometido com 

o fim de lucro”.532 

Todavia, existe uma distinção em caso de médico servidor público:  

 
Se o médico for funcionário público e estiver dando o atestado nessa qualidade, o 
enquadramento será no artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, qual seja, o 
de falsidade ideológica, onde a pena é maior. Isso se explica em razão de o 
funcionário público dar, aos documentos que emite, um caráter de certeza maior 
do que aquele dado quando por outras pessoas (que não funcionários). O mesmo 
ocorre se a inscrição objetivar a adulteração do registro civil.533 

                                                 
530 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 871. 
531 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Atestado Médico Falso. São Paulo: Centro Brasileiro de Classificação 
de Doenças, Faculdade de Saúde Pública/USP, 1996. (Série Divulgação nº 9), p. 31.  
532 Idem, p. 33-34.  
533 Idem, p. 34.  
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Assim, conforme entendimento de Renato de Mello Jorge Silveira, o médico 

funcionário público que atestar óbito falso estará incurso no art. 299 do Código Penal, no 

crime de falsidade ideológica, cuja pena cominada é maior em comparação ao crime de 

falsidade de atestado médico.  

Configura o crime do art. 302 do Código Penal a atestação de óbito falso, sem 

realização de exame, feita mediante paga. Caso a finalidade seja alterar a verdade a respeito 

de causa mortis de nascituro, em Registro Público, configura-se o crime do art. 299 

(falsidade ideológica) e não o delito do art. 302 do Código Penal.534 

O delito tipificado no art. 302 do CP é punido com pena de detenção, de 1 mês a 1 

ano. Cuida-se de crime de menor potencial ofensivo.  

Nos termos do parágrafo único do art. 302 do CP, se o crime for cometido com o 

fim de lucro, aplicar-se-á também multa. Trata-se de uma modalidade qualificada, ante a 

maior reprovabilidade da conduta.  

O Código Penal tipifica o delito de certidão ou atestado ideologicamente falso 

em seu art. 301, caput535.  

Pune-se a conduta de atestar ou certificar falsamente (com conteúdo inverídico), 

em razão de função pública, fato ou circunstância que tenha o condão de: a) habilitar uma 

pessoa a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público; b) qualquer 

outra forma de vantagem.  

O crime de falsidade de atestado médico (art. 302 do CP) diferencia-se do crime de 

certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301, caput, do CP), porque este último 

pressupõe a emissão do atestado com fins específicos, elencados no tipo penal.  

Cuida-se o tipo do art. 301, caput, do CP de crime próprio, que apenas pode ser 

                                                 
534 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 871. 
535 CP: “Certidão ou atestado ideologicamente falso 
Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite 
alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: 
Pena - detenção, de dois meses a um ano. 
Falsidade material de atestado ou certidão 
§ 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado 
verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou 
de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos. 
§ 2º - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. 
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cometido por funcionário público, quando atua em decorrência de seu ofício.536 

Tutela-se a fé pública, em especial no que concerne à das certidões e atestados.537 

Suponhamos que um médico psiquiatra emita um atestado informando que o 

paciente (p. ex., acometido de depressão grave ou transtorno bipolar) não possui qualquer 

problema de saúde mental e que está apto a exercer o cargo público de policial (em que se 

exige, pela natureza da atividade e manuseio de arma, excelente saúde mental/psicológica), 

mesmo sabendo que o paciente tem o problema psíquico. Nesse exemplo hipotético, como 

o atestado visava a habilitar uma pessoa a obter cargo público, o médico incorre no delito do 

art. 301 do CP.  

O crime previsto no art. 301, caput, do CP, é punido com pena de detenção de 2 

meses a 1 ano. Trata-se de delito de menor potencial ofensivo.  

O Código de Ética Médica traz diversos dispositivos deontológicos que podem 

configurar, além de infração ético-disciplinar, os crimes previstos nos artigos 301, caput, e 

302 do CP. Veja-se:   

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 80. Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o 
justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. 
 
 

O profissional da Medicina tem o dever de somente expedir documento médico 

quando efetivamente tenha praticado ato profissional que o justifique. Não pode o 

documento médico ser tendencioso, uma vez que sempre deve corresponder à verdade.  

Dessa maneira, caso o médico expeça um documento falso, poderá ser 

responsabilizado, além do âmbito ético, pela prática do crime de falsidade de atestado 

médico, previsto no art. 302 do CP.  

Na hipótese de o médico estar no exercício de uma função pública, poderá incorrer 

também no crime previsto no art. 301, caput, do CP, dependendo da finalidade da atestação, 

conforme as especificidades do tipo penal.  

Percebe-se, portanto, que a atuação do médico deve ser sempre pautada em 

situações verídicas, devendo as informações por ele atestadas corresponder à verdade dos 

                                                 
536 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 868. 
537 Ibidem. 
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fatos, sob pena de incorrer em infração ética em crimes, que, no entanto, configuram infração 

penal de menor potencial ofensivo.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 81. Atestar como forma de obter vantagens. 
 
 

A infração ética de atestar como modo de obter vantagens, prevista no art. 81 do 

CEM, pode configurar o crime de atestado médico falso se o médico proceder à atestação de 

fato inverídico, por exemplo, uma doença inexistente, ou a realização de uma consulta que 

não aconteceu, como forma de auferir vantagens, v.g., de natureza econômica.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 83. Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não 
tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como 
plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal. 
 
 

O médico, ao emitir um atestado de óbito falso, incorre no crime previsto no art. 

302 do Código Penal.  

Assim sendo, ao atestar um óbito em desacordo com a norma deontológica prevista 

no art. 83 do CEM, o médico estará incurso no crime de falsidade de atestado médico, 

tipificado no art. 302 do Código Penal, e se for servidor público, como visto alhures, 

incorrerá no tipo penal previsto no art. 299 do Estatuto Repressivo.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 92. Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal 
quando não tenha realizado pessoalmente o exame. 
 
 

É vedado ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-

legal em casos em que não tenha realizado o exame pessoalmente, pois se assim proceder, 

estará praticando infração ética (art. 92 do CEM) e cometendo o crime de falsidade de 

atestado médico, previsto no art. 302 do CP.  
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7.2.24 Peculato 

 

É comum que o médico exerça suas atividades em instituições públicas de saúde e 

concomitantemente trabalhe em clínica privada. Nesse caso, o médico deverá separar suas 

atividades, não podendo utilizar-se de objetos e documentos do órgão público para exercer 

sua profissão na esfera privada.  

O delito de peculato está previsto no art. 312538 do Código Penal.  

O bem jurídico protegido com a previsão do crime de peculato é o patrimônio 

público, assim como a probidade administrativa.539 Trata-se o peculato de crime contra a 

Administração Pública.  

O crime de peculato consiste em apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 

valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, do qual detenha a posse em razão 

do cargo, bem como desviá-lo, para proveito próprio ou alheio.  

Os formulários de instituições públicas constituem bens móveis públicos. Assim, o 

médico que utiliza formulário de instituição pública para prescrever ou atestar fatos 

verificados na clínica privada comete o crime de peculato. 

Por outro lado, insta salientar que o desaparecimento temporário de equipamentos 

médicos ocorridos em hospital público, em razão da ausência de controle sobre a 

manipulação desses materiais, evidencia mera desorganização administrativa, não 

configurando os elementos do crime de peculato, tipificado no art. 312 do CP.540 

O peculato é punido com pena de reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.  

O art. 82 do Código de Ética Médica estatui que:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 82. Usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos 
verificados na clínica privada. 
 
 

                                                 
538 CP: “Peculato 
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, 
o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário.” 
539 PRADO, Luiz Regis. op. cit., p. 878. 
540 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 893.  
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Assim, o CEM, em seu art. 82, veda a utilização, pelo médico, de formulários de 

instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada, nos 

seguintes termos:  

Caso pratique essa conduta antiética, utilizando, por exemplo, formulário de um 

hospital público para prescrever um medicamento a seu paciente da clínica particular ou para 

atestar o comparecimento deste na consulta, o médico poderá incorrer nos crimes de 

peculato, previsto no art. 312541 do Código Penal, e de falsidade ideológica, tipificado no art. 

299542 do CP, já estudado em tópico anterior.  

 

7.2.25 Corrupção passiva e concussão 

 

O médico, no exercício profissional, na qualidade de servidor público, pode incorrer 

nos crimes de corrupção passiva e concussão.  

Ambos os delitos têm como bem jurídico tutelado a Administração Pública, em 

especial a moralidade e a probidade administrativa.543 

O crime de concussão é tipificado pelo art. 316, caput,544 do Código Penal. A 

conduta que se pune é exigir vantagem indevida, para si ou para outrem, de maneira direta 

ou indireta, mesmo que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. 

                                                 
541 CP: “Peculato 
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, 
o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário.” 
542 CP: “Falsidade ideológica 
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, 
de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.” 
543 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 1014 e 1022. 
544 CP: “Concussão 
Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem indevida: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.” 
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No crime de concussão o agente público intimida, pressiona o particular, para obter 

uma vantagem, em razão da função pública que ocupa. Mesmo antes de tomar posse no 

cargo, se o agente exige uma vantagem em razão dele, configura-se o delito.  

Segundo Mohamad Ale Hasan Mahmoud, na concussão “o comportamento envolve 

o metus publicae potestatis, ou seja, o agente, encarnando o poder público, dele se serve para 

intimidar o administrado”.545 

A vantagem exigida, via de regra, é pecuniária. No entanto, a doutrina admite que 

se trate de vantagem de cunho sexual.  

Assim, por exemplo, se um médico de hospital da rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS) exige da paciente valor da paciente parturiente para realizar o parto cesáreo, incorre 

no crime de concussão.  

O tipo penal previsto no art. 316 do Estatuto Repressivo é punido com pena de 

reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. 

O delito de corrupção passiva está previsto no art. 317546 do Código Penal. Pune-

se a conduta do agente de solicitar ou receber, para si ou para outrem, de forma direta ou 

indireta, mesmo que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de aludida vantagem.  

O crime de corrupção passiva é punido com pena de 2 a 12 anos, e multa. A doutrina 

tece severas críticas à pena do delito em comento.    

Comungamos do posicionamento doutrinário de que referido tipo penal fere o 

princípio da proporcionalidade, ante a grande diferença entre as penas mínima e máxima 

cominadas.547 

Além disso, há uma desproporção em relação à pena do crime de concussão. Ora, a 

                                                 
545 MAHMOUD, Mohamad Ale Hasan. Arts. 311-A a 327. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); 
AZEVEDO, David Teixeira de (Coord.). Código Penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 
3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 485. 
546546 CP: “Corrupção passiva 
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda 
ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.” 
547 Cf. MAHMOUD, Mohamad Ale Hasan. op. cit., p. 487.  
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conduta de exigir, obviamente, é mais grave do que solicitar ou receber. No entanto, a pena 

máxima do crime de corrupção passiva é maior em relação ao delito de concussão.548 

Cabe ainda ressaltar que embora o tipo penal tenha o nomen juris “corrupção 

passiva”, a conduta do agente não é tecnicamente passiva, visto que se enquadram no tipo 

as condutas comissivas de “solicitar” ou “receber”.  

Dessa forma, por exemplo, se um médico perito do INSS solicita uma quantia “por 

fora” do segurado para a concessão do benefício por incapacidade, incorre no crime de 

corrupção passiva, e não de concussão, pois aqui a conduta é “solicitar, pedir”. Por outro 

lado, a conduta do segurado, de entregar o montante solicitado, é fato atípico.  

No que tange à conduta de receber, observa-se que ao servidor público é vedado 

auferir quaisquer vantagens em decorrência de seu cargo, podendo incorrer também no crime 

de corrupção passiva o médico, se o paciente oferecer e o profissional receber a vantagem.  

No entanto, Código de Conduta da Alta Administração Federal549, aprovado em 

21.08.2000, em seu artigo 9º550, dispõe que não se consideram presentes os brindes que: a) 

não possuam valor comercial; b) que não ultrapassem o montante de R$ 100,00. Assim, é 

licito ao servidor público receber presentes, nesses termos, por exemplo, em datas 

comemorativas como a Páscoa ou o Natal.  

A pena do crime de corrupção passiva é acrescida de um terço, caso, em decorrência 

da vantagem ou promessa, o funcionário retarde ou deixe de praticar qualquer ato de ofício 

ou o pratique infringindo dever funcional (§ 1º do art. 317 do CP). 

Nos termos do § 2º do art. 317 do Código Penal, se o funcionário praticar, deixar 

de praticar ou retardar ato de ofício, mediante violação de dever funcional, cedendo a pedido 

ou influência de outrem, a pena será de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. 

                                                 
548 MAHMOUD, Mohamad Ale Hasan. op. cit., p. 487. 
549 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm>.  Acesso 
em: 30 nov. 2017.  
550  Código de Conduta da Alta Administração Federal : “Art. 9º  É vedada à autoridade pública a aceitação de 
presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade.  
Parágrafo único.  Não se consideram presentes para os fins deste artigo os brindes que: 
I - não tenham valor comercial; ou  
II - distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 
ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem o valor de R$ 100,00 (cem reais).” 
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A conduta do médico que realiza acordo com paciente para haver o ressarcimento 

das despesas decorrentes de uso de aparelho em cirurgia realizada em hospital público é 

atípica.551 

A partir do advento da Lei nº 9.983/2000 os médicos e gestores de hospitais 

privados que prestam atendimento pelo SUS e exigem que os beneficiários realizem 

pagamento, passaram a ser enquadrados como funcionários públicos para fins penais.552 

Houve a ampliação do conceito de funcionário público para fins penais, previsto no art. 327 

do Código Penal.  

O Código de Ética Médica traz três condutas antiéticas que, uma vez cometidas, são 

passíveis de enquadramento como concussão ou corrupção passiva, conforme o caso. 

Vejamos:  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 65. Cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à 
prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de paciente como 
complemento de salário ou de honorários. 
 
 

O médico que presta atendimento em instituição de saúde destinada a prestar 

serviços públicos não pode cobrar honorários do paciente, tampouco receber remuneração 

deste como forma de complemento de salário ou de honorários, considerando-se que o 

Estado já o remunera por seus serviços. Se assim agir, incorrerá em falta ética e em infração 

penal.   

Desse modo, se um hospital atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que 

seja pelo sistema de saúde complementar (hospital privado credenciado), não pode o médico 

cobrar qualquer valor do paciente. Nessa hipótese em que atua em instituição que presta 

serviço público, o médico é considerado funcionário público, nos termos do art. 327 do 

Código Penal, podendo, assim, praticar, na qualidade de autor, crimes contra a 

Administração Pública. 

Nessa esteira, o médico, ao exigir do paciente o pagamento de qualquer valor para 

que possa realizar qualquer procedimento, como por exemplo, um parto por cesariana ou 

procedimento de vasectomia ou laqueadura, estará incurso no crime de concussão, tipificado 

no art. 316 do CP. Por outro lado, se nesse caso o médico solicitar ou receber qualquer 

                                                 
551 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 906.  
552 Idem, p. 930.  
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vantagem ou valor indevido, estará incurso no crime de corrupção passiva, tipificado no art. 

317 do CP.  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 81. Atestar como forma de obter vantagens. 
 
 

Ao médico é proibido atestar como meio de obter vantagens. Dessa forma, se para 

emitir um atestado ao paciente, o médico de um posto de saúde exigir uma vantagem, por 

exemplo, um montante em dinheiro, incorrerá no crime de concussão. No entanto, se nesse 

mesmo contexto fático o médico solicitar um valor, responderá por corrupção passiva.  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 96. Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou 
ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor. 
 
 

O art. 96 do CEM dispõe que configura infração ético-profissional a conduta do 

médico de receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso 

da causa, quando o profissional estiver na função de perito ou de auditor. 

Essa conduta, além de falta ética cometida pelo médico na função de perito ou 

auditor, dependendo da circunstância em que for praticada, poderá configurar o tipo penal 

de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CP, ou de falsa perícia com aumento de pena 

em razão do suborno, consoante preconiza o art. 342, § 1º, do CP. 

Assim, o médico, ao atuar como perito ou auditor, deverá ter absoluta isenção, ser 

imparcial, probo, não podendo aceitar ou receber qualquer valor a título de remuneração ou 

gratificação.  

 

7.2.26 Prevaricação 

 

É possível que o médico servidor público, em seu exercício funcional, cometa o 

crime de prevaricação.  
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O delito de prevaricação está tipificado no art. 319553 do Código Penal. A 

materialidade delitiva exige a prática da conduta de retardar ou deixar de praticar, de maneira 

indevida, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição legal expressa, para satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal. 

O crime de prevaricação é punido com pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, e 

multa.  

Tutela-se com a previsão do crime de prevaricação a probidade e a respeitabilidade 

da função pública, assim como a integridade de seus servidores.554 

Conforme o magistério de Cezar Roberto Bitencourt:  

 
Prevaricação é a infidelidade ao dever de ofício e à função exercida; é o 
descumprimento das obrigações que lhe são inerentes, movido o agente por 
interesses ou sentimentos próprios. Dentre os deveres inerentes ao exercício da 
função pública, o mais relevante deles é o que consiste no cumprimento pronto e 
eficaz das atribuições do ofício, que deve ser realizado escrupulosa e 
tempestivamente, para lograr a obtenção dos fins funcionais. O sentimento do 
funcionário público não pode ser outro senão o do dever cumprido e o de fazer 
cumprir os mandamentos legais.555 
 
 

Estabelece o art. 50 do Código de Ética Médica, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 50. Acobertar erro ou conduta antiética de médico. 
 
  

Ao profissional da Medicina é vedado encobrir o erro ou a conduta antiética de 

médico (art. 50 do CEM). Ocorre que dependendo das circunstâncias em que for praticada 

essa conduta de acobertar colega de profissão, poderá haver a configuração dos crimes de 

falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do CP), condescendência criminosa (art. 320 do 

CP) e prevaricação (art. 319 do CP).  

                                                 
553 CP: “Prevaricação 
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” 
554 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 1033.  
555 Ibidem, grifos do autor.  
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Na hipótese de o médico acobertar o erro ou a conduta antiética de outro 

profissional, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, sem que haja motivação por 

indulgência, piedade, incorrerá no delito de prevaricação.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 84. Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, 
exceto quando houver indícios de morte violenta. 
 
 

O médico tem o dever ético de atestar o óbito do paciente ao qual estava prestando 

assistência, salvo quando houver indícios de morte por causa violenta.  

Por outro lado, quando há morte com indício de violência (por exemplo, suspeita 

de homicídio), o médico não deve atestar o óbito, pois o cadáver deve ser enviado ao Instituto 

Médico Legal para realização de necropsia, para realização de exame pericial objetivando 

identificar a real causa mortis.  

Eduardo Luiz Santos Cabette explica que a expressão “morte violenta” prevista no 

Código de Ética Médica foi empregada de maneira ampla, englobando qualquer hipótese de 

óbito não natural, suspeito de ser criminoso, não ocorrido, necessariamente, de modo 

violento, como por exemplo, no caso de indivíduo envenenado.556 

Em se tratando de médico servidor público, entendemos ser cabível o 

enquadramento da conduta de deixar de atestar o óbito do paciente (quando não houver 

indício de morte por violência) como crime de prevaricação, pois nessa hipótese, sem que 

haja justificativa para a recusa do médico, caracteriza-se o descumprimento de sua obrigação 

por interesse ou sentimento pessoal.  

 

7.2.27 Condescendência criminosa  

 
 

Na hipótese de o profissional da Medicina, atuando como servidor público, 

acobertar erro ou conduta antiética de um médico que lhe seja subordinado, para que este 

                                                 
556 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Comentários ao novo Código de Ética Médica: Resolução CFM n. 
1931/09 (atualizado de acordo com a Resolução CFM 1957, de 15 de dezembro de 2010 – Técnicas de 
reprodução assistida). Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 143.  
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não seja responsabilizado, incorrerá no crime de condescendência criminosa, previsto no art. 

320557 do CP. 

Nessa esteira, o médico, na qualidade de superior hierárquico, diretor clínico ou 

titular de qualquer cargo de chefia de instituição de saúde pública ou de órgão que realize 

perícias médicas, tem o dever jurídico de responsabilizar os seus subordinados pelas faltas 

cometidas bem como de comunicar às autoridades e ao Conselho de Medicina os erros 

médicos e as infrações éticas praticadas.  

Assim, por exemplo, o chefe do setor de perícia do INSS que, ciente da prática de 

fraudes por um médico perito previdenciário, por indulgência em relação a seu subordinado, 

deixa de comunicar o fato à Corregedoria do órgão e ao Conselho Regional de Medicina, 

incorre na prática de condescendência criminosa.  

O bem jurídico tutelado pelo crime de condescendência criminosa é a 

Administração Pública, tanto no aspecto material quanto no moral. Trata-se de crime 

próprio, que apenas pode ser cometido por funcionário público.558  

Para a configuração do crime em comento, é essencial a existência do elemento 

subjetivo do tipo: agir “por indulgência”, ou seja, por clemência, mediante sentimento 

piedoso, de condescendência.559 

O crime de condescendência criminosa é de menor potencial ofensivo, com pena 

de detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. 

Dispõe o art. 50 do Código de Ética Médica, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 50. Acobertar erro ou conduta antiética de médico. 
 
  

Constitui infração ética acobertar erro ou conduta antiética de outro médico (art. 50 

do CEM). Se o médico acobertar o erro ou a conduta antiética de colega de profissão, por 

motivo de indulgência, incorrerá na prática do crime de condescendência criminosa.  

                                                 
557 CP: “Condescendência criminosa 
Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente: 
Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.” 
558 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 1192.  
559 BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 1046.  
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7.2.28 Advocacia administrativa 

 

O médico, ao atuar como perito ou auditor, deve atuar com absoluta isenção, e 

dentro dos limites de suas atribuições.  

Com efeito, ao deixar de atuar com a isenção absoluta que se espera de um perito 

ou auditor, poderá o médico incorrer, na hipótese de atuar na qualidade de funcionário 

público, na prática do delito de advocacia administrativa, previsto no art. 321560 do Código 

Penal.  

O crime de advocacia administrativa consiste em patrocinar, de forma direta ou 

indireta, interesse privado junto à Administração Pública, valendo-se, para tanto, da 

qualidade de funcionário.  

Trata-se a advocacia administrativa de crime próprio, visto que apenas o 

funcionário público pode figurar como sujeito ativo da aludida infração penal. Cabe ressaltar 

que embora o crime tenha no nomen juris o vocábulo “advocacia”, não é necessário que o 

agente seja inscrito nos quadros da OAB, mas apenas que aja como advogado perante a 

Administração Pública, patrocinando interesse privado.561 

Viola-se com a prática do tipo incriminador do art. 321 do CP os princípios 

constitucionais da moralidade, impessoalidade e isonomia.  

Como exemplo da prática de advocacia administrativa podemos citar a seguinte 

hipótese: médico perito do INSS que, por ser amigo de um segurado que pleiteia um 

benefício por incapacidade (v.g. auxílio-doença previdenciário), intervém perante o setor 

responsável pela concessão da prestação previdenciária, pleiteando maior celeridade na 

conclusão do caso. 

                                                 
560 CP: “Advocacia administrativa 
Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário: 
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.” 
561 WUNDERLICH, Alexandre. Arts. 312 a 327. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. et al. REALE 
JÚNIOR, Miguel (Coord./Org.). Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 941. 
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O crime de advocacia administrativa é punido com pena de detenção, de um a três 

meses, ou multa. Portanto, é crime de menor potencial ofensivo.  

Destarte, nota-se que a independência, a total isenção e a imparcialidade são 

requisitos essenciais da atuação do perito, os quais, se não forem observados pelo médico, 

poderão ensejar sua responsabilização ética e penal.  

A não observância a este preceito enseja a responsabilização ético-profissional por 

infringência ao art. 98 do CEM, que estabelece, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 98. Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como 
perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de 
sua competência.  
Parágrafo único. O médico tem direito a justa remuneração pela realização do 
exame pericial. 
 
 

Consoante dispõe o art. 98, caput, do CEM, caracteriza-se como infração 

deontológica do médico deixar de atuar com absoluta isenção quando ele for designado para 

servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e 

de sua competência.  

Com efeito, ao deixar de atuar com a isenção absoluta que se espera de um perito 

ou auditor, poderá o médico incorrer, na hipótese de atuar na qualidade de servidor público, 

na prática do delito de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do CP. 

 

7.2.29 Autoacusação falsa 

 

O médico, em sua atuação profissional, não pode assumir a responsabilidade por 

um ato médico que não praticou ou de que não tenha participado.   

 Se a referida conduta assumida pelo médico for crime, e ele auto acusar-se 

falsamente perante a autoridade, estará cometendo o delito previsto no art. 341562 do Código, 

cujo nomen juris é autoacusação falsa.  

                                                 
562 CP: “Auto-acusação falsa 
Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem: 
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Dessa forma, o médico que atribuir a si um crime que não ocorreu ou que tenha 

sido praticado por outrem, estará incurso no art. 341 do CP. 

Nesse cenário, por exemplo, se um médico residente assume, perante a autoridade, 

a responsabilidade por um erro médico de seu preceptor que tenha ensejado lesão corporal 

grave em um paciente, sem ter sequer participado do ato médico, estará cometendo o crime 

do art. 341 do Código Penal.  

Para a configuração do delito de autoacusação falsa, é essencial que a conduta a si 

atribuída pelo agente seja crime, não havendo configuração da conduta tipificada no art. 341 

do CP pela autoacusação de prática de contravenção penal. É preciso que o crime tenha sido 

praticado por outra pessoa, e que o agente não tenha atuado como coautor ou como partícipe. 

O bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça.563 

Entende-se como autoridade aquele agente do poder público detentor de atribuição 

para proceder à apuração de crimes e sua respectiva autoria ou de determinar o início do 

procedimento investigativo. Assim, inserem-se nesse contexto a autoridade judiciária, a 

autoridade policial e o membro do Ministério Público.564 

O crime de autoacusação falsa é de menor potencial ofensivo, com pena de 

detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. 

Estabelece o art. 5º do CEM, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 5º Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não 
participou. 
 
 

Ao assumir a responsabilidade por um ato médico que não praticou ou de que não 

haja participado, o profissional da Medicina infringe o art. 5º do CEM, incorrendo também 

no tipo penal previsto no art. 341 do CP.   

 

                                                 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.” 
563 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 1260.  
564 Ibidem.  
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7.2.30 Falso testemunho ou falsa perícia 

 

O crime de falso testemunho ou falsa perícia está tipificado no art. 342565 do Código 

Penal.  

Interessa-nos, quanto ao tipo incriminador previsto no art. 342 do CP, a conduta 

praticada pelo médico, de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, na qualidade de 

testemunha ou perito, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial, ou ainda, 

em juízo arbitral.  

O bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, em especial a veracidade das 

provas. 566 

Cuida-se de crime de ação múltipla. As condutas descritas no art. 342 prejudicam a 

tramitação do inquérito bem como da instrução processual, e têm o condão de ter um impacto 

significativo no teor da decisão judicial proferida.567 

O crime tipificado no art. 342 do Estatuto Repressivo é punido com pena de 

reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.     

Nos termos do § 1º do art. 342 do CP, há aumento nas penas de um sexto a um 

terço, caso o crime seja cometido mediante suborno ou com o fim de obter prova destinada 

a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da 

administração pública direta ou indireta.  

Consoante o § 2º do art. 342 do CP, haverá extinção da punibilidade se, antes da 

sentença no processo em que foi cometido o ilícito, o agente se retratar ou declarar a verdade.  

O médico perito, tanto judicial quanto administrativo, deve ter um 

comprometimento ético e jurídico com a verdade. Há que ser despido do corporativismo, ser 

                                                 
565 CP: “Falso testemunho ou falsa perícia 
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:  
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido 
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte 
entidade da administração pública direta ou indireta.  
§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata 
ou declara a verdade.” 
566 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 992. 
567 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Arts. 338 a 359. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); AZEVEDO, 
David Teixeira de (Coord.). Código Penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2013, p. 544. 
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imparcial, relatar os fatos e expor suas conclusões de forma transparente e não tendenciosa.  

Incorre no crime de falsa perícia o perito que distorcer a realidade, tendo o objetivo 

preciso de favorecer alguém bem como influir sobre a decisão judicial, e, desse modo, 

enganar a autoridade judicial, mesmo que não alcance o fim almejado. Ademais, a mera 

diferença de diagnóstico existente entre laudos médicos não conduz à conclusão de ter sido 

a verdade distorcida propositalmente.568 

O Código de Ética Médica traz em seu bojo três condutas que, a nosso ver, podem 

configurar o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Confira-se:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 50. Acobertar erro ou conduta antiética de médico. 
 
 

Constitui infração ética acobertar erro ou conduta antiética de outro médico, nos 

termos do art. 50 do CEM. Ocorre que dependendo das circunstâncias em que for praticada 

essa conduta de acobertar, poderá haver a configuração dos crimes de falso testemunho ou 

falsa perícia (art. 342 do CP), condescendência criminosa (art. 320 do CP) e prevaricação 

(art. 319 do CP).  

Assim, o profissional da Medicina que, em processo judicial ou administrativo, em 

inquérito policial ou em um juízo arbitral, na qualidade de testemunha ou perito, fazer 

afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade para acobertar erro ou conduta antiética de 

médico, estará incurso no crime previsto no art. 342 do CP.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 96. Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou 
ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor. 
 
 

O art. 96 do CEM dispõe que configura infração ético-profissional a conduta do 

médico de receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso 

da causa, quando o profissional estiver na função de perito ou de auditor. 

Essa conduta, além de falta ética cometida pelo médico na função de perito ou 

auditor, dependendo da circunstância em que for praticada, poderá configurar o tipo penal 

                                                 
568 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 999. 
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de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CP, ou de falsa perícia com aumento de pena 

em razão do suborno, consoante preconiza o art. 342, § 1º, do CP.  

Dessa forma, o médico, ao atuar como perito ou auditor, deverá ter absoluta isenção, 

ser imparcial, probo, não podendo aceitar ou receber qualquer valor a título de remuneração 

ou gratificação. A conduta prevista no art. 96 do CEM, por possuir significância na área 

penal, merece ser analisada no desenvolvimento do trabalho.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 98. Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como 
perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de 
sua competência.  
Parágrafo único. O médico tem direito a justa remuneração pela realização do 
exame pericial. 
 
 

Ao atuar como perito, se ao deixar de ser imparcial e isento, o médico fizer 

afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade em processo judicial, ou administrativo, estará 

incurso no crime de falsa perícia, nos termos do art. 342 do CP.  

Logo, nota-se que a independência, a total isenção e a imparcialidade são requisitos 

essenciais da atuação do perito, os quais, se não forem observados pelo médico, poderão 

ensejar sua responsabilização ética e penal.  

 

7.2.31 Fraude processual 

 

O art. 347569 do Estatuto Repressivo tipifica o crime de fraude processual.  

A conduta que se pune no caput do art. 347 do CP é inovar (modificar, alterar) 

artificiosamente o estado de lugar, coisa ou pessoa, no curso de processo civil ou 

administrativo, com o objetivo de induzir a erro o juiz ou o perito.  

Tutela-se a administração da Justiça pela previsão típica de condutas que têm o 

                                                 
569 CP: “Fraude processual 
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 
ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas 
aplicam-se em dobro.” 
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condão de atingir a instrução processual. Para que se configure o tipo penal, é necessário que 

a conduta seja cometida em processo civil ou administrativo que já tenha sido iniciado.570 

O elemento subjetivo do tipo é o dolo. É preciso o elemento subjetivo especial com 

o fim de induzir a erro o juiz ou perito. O crime não é previsto na modalidade culposa. Dessa 

forma, a pessoa que tenha inovado por inobservância do dever de cuidado não comete a 

figura típica.571 

Cuida-se delito comum de perigo abstrato. Para que se caracterize o crime basta que 

haja a conduta do agente de inovação, não é necessário que ocorra efetivamente erro do 

magistrado ou perito. Todavia, para que se materialize o delito é necessário que a conduta 

possua pelo menos capacidade potencial de induzir ao erro, visto que a inovação grosseira é 

irrelevante para o Direito Penal, ainda que seja cometida com o propósito de afetar a 

instrução processual. Não configura o crime a conivência do advogado, desde que não haja 

a contribuição deste de forma ativa para a fraude.572 

O crime previsto no caput do art. 347 do CP é punido com pena de detenção de 3 

meses a 2 anos, e multa. 

O parágrafo único traz a fraude processual qualificada pela natureza penal do 

processo.573 Desta feita, se a inovação for destinada a produzir efeito em efeito em processo 

penal, mesmo que não iniciado, são aplicadas as penas em dobro.  

Estatui o art. 27 do Código de Ética Médica que:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 27. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de 
meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação 
policial ou de qualquer outra natureza. 
 
 

A conduta do médico de utilizar-se de meio que possa alterar a personalidade ou a 

consciência do paciente em investigação policial ou de qualquer outra natureza, além de 

infração ético-disciplinar prevista no art. 27 do CEM, configura o crime de fraude processual 

(art. 347 do CP), visto que configura inovação artificiosa no estado de pessoa.  

 
 

                                                 
570 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. op. cit., p. 550. 
571 Idem., p. 550-551. 
572 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. op. cit., p. 550-551. 
573 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 1008.  
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7.2.32 Contravenções penais atinentes à internação psiquiátrica de pessoas doentes 

mentais   

 

Verifica-se que as contravenções penais previstas nos arts. 22 e 23574 do Decreto-

Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais, dizem respeito 

especificamente à inobservância das formalidades legais para internação de pessoa doente 

mental em estabelecimento psiquiátrico.  

A Lei nº 10.216, de 06.04.2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental, traz, em seu bojo, as formalidades legais para internação psiquiátrica, precipuamente 

nos artigos 6º a 10575.  

                                                 
574 LCP: “Art. 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico, e nele internar, sem as formalidades legais, pessoa 
apresentada como doente mental:  
Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.  
§ 1º Aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar a autoridade competente, no prazo legal, internação 
que tenha admitido, por motivo de urgência, sem as formalidades legais.  
§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa de quinhentos mil réis a cinco 
contos de réis, aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de estabelecimento 
psiquiátrico pessoa nele, internada.  
Art. 23. Receber e ter sob custódia doente mental, fora do caso previsto no artigo anterior, sem autorização de 
quem de direito:  
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.” 
575 Lei nº 10.216/2001: “Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize os seus motivos. 
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e 
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 
Art. 7º A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da 
admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento. 
Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por 
determinação do médico assistente. 
Art. 8º A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no 
Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. 
§ 1º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao 
Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse 
mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. 
§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou 
quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 
Art. 9º A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que 
levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais 
internados e funcionários. 
Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela 
direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem como à 
autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência.” 
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Preceitua o art. 28 do Código de Ética Médica, já estudado quando abordamos o 

crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) em tópico anterior: 

 
Art. 28. Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer 
instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade. 
Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde 
física ou mental dos pacientes confiados ao médico, este estará obrigado a 
denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina. 
 
 

A infringência a referida norma ética pode configurar o crime de constrangimento 

ilegal, previsto no art. 146 do CP, bem como as contravenções penais previstas nos arts. 22 

e 23 da Lei das Contravenções Penais.  

Portanto, o médico que não observar as formalidades legais para internação de 

paciente em estabelecimento psiquiátrico, poderá incorrer nas condutas contravencionais 

tipificadas nos arts. 22 e 23 da LCP.  

 

7.2.33 Genocídio 

  

Infelizmente, é possível que haja o uso desvirtuado dos conhecimentos médicos 

para cometer crimes que atentem contra a dignidade da pessoa humana, como é o caso do 

genocídio.  

No âmbito histórico, são antigas as práticas visando à eliminação de determinados 

grupos raciais, como o que ocorreu na América com os povos indígenas. No entanto, 

somente depois da Segunda Guerra Mundial é que surgiu o vocábulo genocídio, proveniente 

do grego: genos (que significa raça ou linhagem), bem como do sufixo latino cidio (do latim 

caedere, cujo significado é matar).576 

Segundo Paulo Henrique Gonçalves Portela:  

 
O genocídio consiste na prática de atos cometidos contra membros de um grupo 
étnico, nacional, racial ou religioso com a intenção de destruí-lo, no todo ou em 
parte. Tais atos incluem: homicídio; ofensas graves à integridade física ou mental; 
sujeição intencional do grupo a condições de vida que possam provocar sua 

                                                 
576 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 8. ed.  rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012, p. 296. 
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eliminação, total ou parcial; medidas destinadas a impedir nascimentos; e 
transferência forçada e de pessoas do grupo para outro grupo social.577 
 
 

O genocídio é um dos crimes de competência material do Tribunal Penal 

Internacional (TPI), ao lado dos crimes de guerra, agressão e crimes contra a humanidade. 

A prática do genocídio pode ser apurada em consonância com o Estatuto de Roma (art. 6º) 

e também da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1952).578 

Nos termos do § 4º do art. 5º da Constituição da República de 1988, acrescentado 

pela EC nº 45/2004, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional para o 

qual tenha manifestado adesão na criação.579 

O crime de genocídio está previsto na Lei nº 2.889, de 01.10.1956, que tipifica a 

conduta delitiva em seu art. 1º580.  

Configura o crime de genocídio, nos termos do art. 1º da Lei nº 2.889/1956, a 

conduta de intencionalmente, destruir, de forma total ou parcial, grupo nacional, étnico, 

racial ou religioso, mediante as seguintes condutas: i) matar membros integrantes do grupo; 

ii) causar aos membros do grupo lesão grave à integridade física ou mental; iii) submeter o 

grupo a condições de existência que tenham o potencial de causar-lhe a destruição física, 

total ou parcialmente; iv) adotar medidas objetivando impedir os nascimentos no seio do 

grupo; v) transferir de forma forçada crianças de um grupo para outro.  

O bem jurídico tutelado do crime de genocídio é a sobrevivência de determinado 

grupo humano, com traço comum que tenha o condão de identificá-lo, como nacionalidade, 

                                                 
577 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado: incluindo noções de 
Direitos Humanos e de Direito Comunitário. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 536. 
578 Ibidem.  
579 CRFB/1988: “Art. 5º [...] § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão.” 
580 Lei nº 2.889/1956: “Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, 
racial ou religioso, como tal:   
a) matar membros do grupo; 
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física 
total ou parcial; 
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo; 
Será punido: 
Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra a; 
Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b; 
Com as penas do art. 270, no caso da letra c; 
Com as penas do art. 125, no caso da letra d; 
Com as penas do art. 148, no caso da letra e; 
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raça, etnia, religião. Assim, o bem jurídico consiste no direito à vida ou existência do grupo, 

e não do membro do grupo, considerado de forma individual.581 

Conforme o Supremo Tribunal Federal:  

 
EMENTAS: 1. CRIME. Genocídio. Definição legal. Bem jurídico protegido. 
Tutela penal da existência do grupo racial, étnico, nacional ou religioso, a que 
pertence a pessoa ou pessoas imediatamente lesionadas. Delito de caráter coletivo 
ou transindividual. Crime contra a diversidade humana como tal. Consumação 
mediante ações que, lesivas à vida, integridade física, liberdade de locomoção e a 
outros bens jurídicos individuais, constituem modalidade executórias. Inteligência 
do art. 1º da Lei nº 2.889/56, e do art. 2º da Convenção contra o Genocídio, 
ratificada pelo Decreto nº 30.822/52. O tipo penal do delito de genocídio protege, 
em todas as suas modalidades, bem jurídico coletivo ou transindividual, figurado 
na existência do grupo racial, étnico ou religioso, a qual é posta em risco por ações 
que podem também ser ofensivas a bens jurídicos individuais, como o direito à 
vida, a integridade física ou mental, a liberdade de locomoção etc.[...] 
(RE 351487, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 
03/08/2006, DJ 10-11-2006 PP-00050 EMENT VOL-02255-03 PP-00571 RTJ 
VOL-00200-03 PP-01360 RT v. 96, n. 857, 2007, p. 543-557 LEXSTF v. 29, n. 
338, 2007, p. 494-523)  
 
 

A Lei nº 2.889/1956, ao estabelecer as penas aplicadas às condutas delitivas em seu 

art. 1º, remete a outras normas penais, conforme os respectivos crimes cometidos.  

O art. 99 do Código de Ética Médica dispõe que:  

 
 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 99. Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com 
fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade 
humana. 

 

 O Código de Ética Médica veda peremptoriamente a participação do médico em 

qualquer tipo de experiência com seres humanos com finalidades bélicas, políticas, étnicas, 

eugênicas ou outros que atentem contra a dignidade humana.  

 Entendemos que a conduta antiética prevista no art. 99 do Código de Ética Médica, 

uma vez cometida pelo médico, enquadrar-se-á no crime de genocídio, se for praticada com 

o objetivo de destruir grupo nacional, étnico, racial ou religioso, total ou parcialmente. 

Experiências com seres humanos feitas por médicos podem causar a morte, lesões à 

                                                 
581 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. op. cit., p. 297. 
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integridade física e mental, bem como a eliminação de determinado grupo, podendo 

caracterizar o delito de genocídio.  

 

7.2.34 Crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade – Lei n. 4.898/1965 

 

É possível que o médico, ao exercer função pública, incorra no delito de abuso de 

autoridade.  

A Lei de Abuso de Autoridade (LAA) – Lei nº 4.898, de 09.12.1965, disciplina o 

direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nas 

situações de abuso de autoridade. 

Verifica-se que os tipos penais previstos na Lei nº 4.898/1965 são muito abertos 

sob o aspecto objetivo, aplicando-se subsidiariamente aos previstos no Código Penal e em 

outras leis penais especiais que se caracterizem pela prática de abusos de autoridade pelo 

servidor, porém descritos de forma mais específica.582 

Cabe destacar, neste ponto, que nos filiamos à tese de Celso Delmanto et al no 

sentido de que não está revogado apenas o caput do art. 350 do CP e o inciso III do parágrafo 

único, mas também os incisos I, II e IV, por haver previsão semelhante na Lei de Abuso de 

Autoridade – Lei nº 4.898/1965.583 

A LAA considera como autoridade a pessoa que exerce cargo, emprego ou função 

pública, conforme o disposto em seu art. 5º584. 

                                                 
582 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. op. cit., p. 307.  
583 DELMANTO, Celso. et al. op. cit., p. 1015.  
584 Lei nº 4.898/1965: “Art. 5º Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego 
ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração”.  
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As condutas que configuram abuso de autoridade estão elencadas nos artigos 3º585 

e 4º586 da LAA.  

Interessa-nos consignar, para a proposta da presente dissertação, que o médico, no 

exercício profissional como servidor público, pode incorrer em condutas tais como as 

previstas no art. 3º, alíneas “a” (atentado à liberdade de locomoção) e “i” (atentado à 

incolumidade física do indivíduo), bem como no art. 4º, alínea “b” (submeter pessoa que 

esteja sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei).  

As sanções para o abuso de autoridade estão previstas no art. 6º587 da LAA.  

                                                 
585 Lei nº 4.898/1965: “Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
a) à liberdade de locomoção; 
b) à inviolabilidade do domicílio; 
c) ao sigilo da correspondência; 
d) à liberdade de consciência e de crença; 
e) ao livre exercício do culto religioso; 
f) à liberdade de associação; 
g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; 
h) ao direito de reunião; 
i) à incolumidade física do indivíduo; 
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.” 
586 Lei nº 4.898/1965: “Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: 
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de 
poder; 
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei; 
c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa; 
d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada; 
e) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei; 
f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra 
despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor; 
g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, 
custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa; 
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio 
de poder ou sem competência legal; 
i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em 
tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade.   
i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em 
tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade.” 
587 Lei nº 4.898/1965: “Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal. 
§ 1º A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em: 
a) advertência; 
b) repreensão; 
c) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com perda de vencimentos e 
vantagens; 
d) destituição de função; 
e) demissão; 
f) demissão, a bem do serviço público. 
§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização 
de quinhentos a dez mil cruzeiros. 
§ 3º A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em: 
a) multa de cem a cinco mil cruzeiros; 
b) detenção por dez dias a seis meses; 
c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até três anos. 
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O Código de Ética Médica traz condutas que, além de infrações ético-disciplinares, 

podem configurar o crime de abuso de autoridade. Vejamos:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente 
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-
lo. 
 
 

Vislumbramos que a conduta antiética descrita no art. 24 do CEM pode caracterizar 

o crime de abuso de autoridade na forma descrita no art. 3º, alínea “a”, por exemplo, se o 

médico, ao trabalhar com paciente com problema psiquiátrico internado em hospital ou casa 

de saúde, infringir a liberdade de locomoção deste, deixando-o compulsoriamente em 

isolamento, confinado, etc. Isso porque o médico tem o dever ético e jurídico de assegurar 

ao paciente o exercício da liberdade de decisão sobre seu tratamento e seu bem-estar.   

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 27. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de 
meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação 
policial ou de qualquer outra natureza. 
 
 

A conduta deontológica prevista no art. 27 do CEM pode configurar o crime de abuso 

de autoridade nas modalidades previstas no art. 3º, alínea “i” (ao desrespeitar a incolumidade 

física do paciente), bem como no art. 4º, alínea “b” (ao submeter paciente sob sua guarda ou 

custódia a vexame ou a constrangimento não permitido em lei, o que configura desrespeito 

à integridade mental).  

 

  

                                                 
§ 4º As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. 
§ 5º Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, 
poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial 
ou militar no município da culpa, por prazo de um a cinco anos.” 
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7.2.35 Crimes previstos nas Leis 7.716/1989, 12.984/2014 e 13.146/2015 – Discriminação 

ou preconceito 

 

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil (art. 1º, III, da Constituição Federal), sendo vedada qualquer conduta de cunho 

discriminatório.  

Dessa forma, o médico, no exercício de sua profissão, não pode discriminar a pessoa 

de nenhuma maneira ou sob qualquer pretexto, pois todos são iguais perante a Lei (art. 5º, 

caput, da Constituição Federal).  

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XLII, traz expressamente um mandado de 

criminalização do racismo, ao dispor que: “XLII - a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;”.  

A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito 

de raça ou de cor. Em seu art. 20588, referida Lei dispõe sobre o crime de discriminação ou 

preconceito decorrente de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Trata-se de 

crime cuja pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa.  

A Lei nº 12.984, de 2 de junho de 2014, que define o crime de discriminação dos 

portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de AIDS, traz, em seu art. 

1º, incisos V e VI589, condutas delitivas que podem ser cometidas pelo médico no exercício 

de sua profissão: i) proceder à divulgação da condição de portador do vírus HIV ou de doente 

de AIDS, com o propósito de ofender-lhe a dignidade; ii) recusar ou retardar o atendimento 

de saúde da pessoa em razão de ser portador do HIV ou doente de AIDS.  O delito é punido 

com pena de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.  

                                                 
588 Lei nº 7.716/1989: “Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional.  
Pena: reclusão de um a três anos e multa.” 
589 Lei nº 12.984/2014: “Art. 1º Constitui crime punível com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, as 
seguintes condutas discriminatórias contra o portador do HIV e o doente de aids, em razão da sua condição de 
portador ou de doente: 
[...] 
V - divulgar a condição do portador do HIV ou de doente de aids, com intuito de ofender-lhe a dignidade; 
VI - recusar ou retardar atendimento de saúde.” 
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Assim, por exemplo, um médico do trabalho não pode alegar que uma pessoa 

portadora do vírus HIV é inapta para exercer atividade laborativa e sugerir a sua dispensa 

pelo empregador, pois esta conduta tem viés discriminatório.590 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, traz 

em seu art. 88591 o crime de discriminação da pessoa em razão de sua deficiência. Pune-se o 

crime com pena de reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.  

A pena é aumentada em 1/3 (um terço) na hipótese de a vítima da discriminação 

encontrar-se aos cuidados e sob responsabilidade do agente. Dessa forma, se um médico, no 

exercício profissional, praticar ato discriminatório contra um paciente deficiente sob seus 

cuidados, terá a pena acrescida de 1/3 (um terço).  

Caso o crime de discriminação da pessoa deficiente ocorra por meio de 

comunicação social, por exemplo, em uma entrevista, ou por publicação, v.g., pelo teor de 

um artigo científico, a pena será de reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.  

A prática discriminatória no exercício da Medicina configura a infração ético-

profissional prevista no art. 23, segunda parte, do CEM, nos seguintes termos:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua 
dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. (grifo 
nosso)  
 
 

                                                 
590 Nesse sentido, é o teor da Súmula 443 do TST: “DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. 
EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À 
REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que 
suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.” (grifo no 
original) 
591 Lei nº 13.146/2015: “Art. 88.  Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua 
deficiência:  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  
§ 1º  Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente.  
§ 2º  Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de 
comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:  
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  
§ 3º  Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, 
ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:  
I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório;  
II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet.  
§ 4º  Na hipótese do § 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a 
destruição do material apreendido.” 
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Com efeito, a infringência à infração ética prevista no art. 23 do CEM significa uma 

verdadeira violação ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana.  

O médico tem o dever de tratar seus pacientes com respeito, sem discriminação ou 

preconceito de qualquer espécie.  

 

7.2.36 Omissão no atendimento à parturiente e ao neonato – delito previsto no art. 229 

do ECA 

 

Tratando-se do campo da ginecologia e obstetrícia, observa-se que muitas 

parturientes e seus respectivos neonatos são deixados ao acaso em hospitais, sendo tratados 

sem qualquer respeito à sua dignidade. Não é raro ocorrer a troca de bebês, não identificados 

corretamente, em maternidades. Também existem casos em que não são realizados os 

exames básicos elencados no art. 10592 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, 

de 13/07/1990.  

Nesse contexto, a falta de identificação da parturiente e do neonato, na ocasião da 

realização do parto, bem como a não realização dos exames obrigatórios mencionados no 

art. 10 do ECA, além de conduta antiética do médico, por violação ao disposto no art. 23 do 

CEM, enseja o enquadramento no crime previsto no art. 229593 do ECA. 

Guilherme de Souza Nucci explica que da forma como restou redigido o art. 229 

do ECA, o vocábulo “corretamente” ficou sujeito a diversas interpretações, incompatível 

                                                 
592 ECA: “Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e 
particulares, são obrigados a: 
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos; 
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da 
mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente; 
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-
nascido, bem como prestar orientação aos pais; 
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; 
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 
VI - acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, 
enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente.” 
593 ECA: “Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante 
de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos 
exames referidos no art. 10 desta Lei: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.” 
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com a segurança que se exige de um tipo penal. Para o autor, identificar “corretamente” o 

neonato significa aplicar o disposto no art. 10 do ECA, que estabelece que o recém-nascido 

deve ser identificado mediante o registro de sua impressão plantar e digital, e pela impressão 

digital da genitora.594 

O objeto material do crime em comento é o neonato assim como a parturiente, 

quando não são identificados, e também o recém-nascido que é privado da realização dos 

exames necessários.595 

Importante frisar que se trata de crime omissivo, pois os verbos do tipo penal 

correspondem a inações.596 

O crime previsto no art. 229 do ECA é de menor potencial ofensivo, com pena de 

detenção de 6 meses a 2 anos. Caso seja praticado na modalidade culposa, é punido com 

pena de detenção de 2 a 6 meses, ou multa.  

Ademais, trata-se de crime próprio, que apenas pode ser cometido pelas pessoas 

elencadas no tipo penal, quais sejam, o médico, o enfermeiro ou o dirigente de 

estabelecimento de atenção à saúde de gestante. 

Estatui o Código de Ética Médica, em seu art. 23, in verbis:  

 
É vedado ao médico [...] 
Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua 
dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.  
 
 

É inerente à atuação médica tratar o ser humano com civilidade e consideração, 

respeitando a sua dignidade. A não observância a este preceito configura a infração ética 

prevista no art. 23, primeira parte, do CEM, além de ter a possibilidade de configurar crime, 

conforme o caso concreto, como por exemplo, o tipo penal previsto no art. 229 do ECA.  

 

                                                 
594 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008b, p. 222-223. 
595 Idem, p. 223. 
596 Idem, p. 223. 
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7.2.37 Publicidade enganosa ou abusiva – art. 66 do Código de Defesa do Consumidor 

e art. 7º, II e VII, da Lei n. 8.137/1990 

 

Há diversas normas que disciplinam a publicidade dos médicos, dentre as quais se 

destacam: a) o Decreto nº 20.931/1932; b) o Decreto-Lei nº 4.113/1942, precipuamente o 

seu art. 1º597; c) a Resolução CFM nº 1.974/2011 – Manual de Publicidade Médica, que 

“Estabelece os critérios norteadores da propaganda em Medicina, conceituando os anúncios, 

a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições 

referentes à matéria”.598 

Nos termos do art. 14 da Resolução CFM nº 1.974/2011, os Conselhos Regionais 

de Medicina devem manter, consoante os seus Regimentos Internos respectivos, uma 

Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame) composta, no mínimo, por três 

membros.  

A Codame é o órgão responsável por fiscalizar a publicidade médica no âmbito dos 

CRMs.  

                                                 
597 Decreto-Lei nº 4.113/1942: “Art. 1º É proibido aos médicos anunciar: 
I - cura de determinadas doenças, para as quais não haja tratamento próprio, segundo os atuais conhecimentos 
científicos; 
II - tratamento para evitar a gravidez, ou interromper a gestação, claramente ou em termos que induzam a estes 
fins; 
III - exercício de mais de duas especialidades, sendo facultada a enumeração de doenças, órgãos ou sistemas 
compreendidos na especialização; 
IV - consultas por meio de correspondência, pela imprensa, caixa postal, rádio ou processos análogos ; 
V - especialidade ainda não admitida pelo ensino médico, ou que não tenha tido a sanção das sociedades 
médicas; 
VI - prestação de serviços gratuitos, em consultórios particulares; 
VII - sistematicamente, agradecimentos manifestados por clientes e que atentem contra a ética médica; 
VIII - com alusões detratoras a escolas médicas e a processos terapêuticos admitidos pela legislação do pais ; 
IX - com referências a métodos de tratamento e diagnóstico não consagrados na prática corrente ou que não 
tenham tido a sanção das sociedades médicas; 
X - atestados de cura de determinadas doenças, para as quais não haja tratamento estabelecido, por meio de 
preparados farmacêuticos. 
§ 1º As proibições deste artigo estendem-se, no que for aplicável, aos cirurgiões dentistas. 
§ 2º Não se compreende nas proibições deste artigo anunciar o médico ou o cirurgião dentista seus títulos 
científicos, o preço da consulta, referências genéricas à aparelhagem (raio X, rádio, aparelhos de eletricidade 
médica, de fisioterapia e outros semelhantes) ; ou divulgar, pela imprensa ou pelo rádio, conselhos de higiene 
e assuntos de medicina ou de ordem doutrinária, sem caráter de terapêutica individual.” 
598 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Manual de publicidade médica: resolução CFM nº 1.974/11 / 
Conselho Federal de Medicina; Comissão Nacional de Divulgação de Assuntos Médicos. Brasília: CFM, 2011, 
p. 15.  



266 
 

O Manual de Publicidade Médica traz, em seus artigos 1º a 3º, normas importantes 

sobre os anúncios médicos.599 

Ao examinarmos a questão da publicidade no âmbito da Medicina, é importante 

termos em mente duas premissas constitucionais: a) o art. 5º, inciso IX, da Constituição 

Federal, dispõe sobre a liberdade de expressão600; b) o art. 220, § 3º, II, da Lei Maior 

estabelece que cabe à lei federal estabelecer os meios de proteção contra a publicidade nociva 

à saúde.601 

A regulamentação da publicidade médica, a nosso ver, é de suma importância para 

evitar a comercialização da Medicina, bem como para proteger os direitos dos pacientes, na 

condição de consumidores.  

Não obstante, para ser compatível com as premissas constitucionais e não ser objeto 

de questionamentos jurídicos, toda a regulamentação da publicidade médica deveria ser 

                                                 
599 Resolução CFM nº 1.974/11: “Art. 1º Entender-se-á por anúncio, publicidade ou propaganda a  comunicação 
ao público, por qualquer meio de divulgação, de atividade profissional de iniciativa, participação e/ou anuência 
do médico. 
Art. 2º Os anúncios médicos deverão conter, obrigatoriamente, os seguintes dados: 
a) Nome do profissional; 
b) Especialidade e/ou área de atuação, quando registrada no Conselho Regional de Medicina; 
c) Número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; 
d) Número de registro de qualificação de especialista (RQE), se o for. 
Parágrafo único. As demais indicações dos anúncios deverão se limitar ao preceituado na legislação em vigor. 
Art. 3º É vedado ao médico: 
a) Anunciar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por 
induzir a confusão com divulgação de especialidade;  
b) Anunciar aparelhagem de forma a lhe atribuir capacidade privilegiada; 
c) Participar de anúncios de empresas ou produtos ligados à Medicina, dispositivo este que alcança, inclusive, 
as entidades sindicais ou associativas médicas; 
d) Permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza; 
e) Permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias desprovidas de rigor 
científico; 
f) Fazer propaganda de método ou técnica não aceito pela comunidade científica; 
g) Expor a figura de seu paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, 
ainda que com autorização expressa do mesmo, ressalvado o disposto no art. 10 desta resolução;  
h) Anunciar a utilização de técnicas exclusivas;  
i) Oferecer seus serviços por meio de consórcio e similares; 
j) Oferecer consultoria a pacientes e familiares como substituição da consulta médica presencial; 
k) Garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento; 
l) Fica expressamente vetado o anúncio de pós-graduação realizada para a capacitação pedagógica em 
especialidades médicas e suas áreas de atuação, mesmo que em instituições oficiais ou por estas credenciadas, 
exceto quando estiver relacionado à especialidade e área de atuação registrada no Conselho de Medicina.” 
600 CRFB/1988: “Art. 5º [...] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença;” 
601 CRFB/1988: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. [...]  
§ 3º Compete à lei federal: [...] 
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 
programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.” 
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realizada por meio de lei ordinária, conforme inteligência do art. 220, § 3º, II, da Constituição 

da República.  

Na sociedade contemporânea, em que há grande valorização de aspectos estéticos 

e estabelecimento de padrões de beleza pela mídia, bem como a busca pelo 

rejuvenescimento, é muito comum a divulgação por médicos, em revistas especializadas, de 

cirurgias plásticas embelezadoras e de tratamentos dermatológicos, v.g. peeling na face.  

Em tais hipóteses, se houver a promessa de “tratamentos milagrosos”, com 

fotografias indicando o “antes e depois” da cirurgia plástica, de cunho sensacionalista ou 

enganoso, além de incorrer em conduta antiética, o médico estará incurso no crime de 

publicidade enganosa ou abusiva, tipificado no art. 66602 do Código de Defesa do 

Consumidor – Lei nº 8.078/90 e no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90.  

Guilherme de Souza Nucci explica que houve a derrogação do art. 66 do Código de 

Defesa do Consumidor pelo art. 7º, incisos II e VII, da Lei nº 8.137/90603, mais recente, 

podendo ocorrer a tipificação de alguma conduta residual pelo art. 66, como na hipótese de 

conduta culposa, prevista no § 2º, assim como se for omitida informação relevante atinente 

a serviço. Na hipótese de a afirmação inverídica ter o condão de iludir o consumidor, é 

aplicável o art. 7º, II, da Lei nº 8.137/90.604 

O objeto jurídico dos tipos penais em comento consiste na tutela às relações de 

consumo.605 

                                                 
602 CDC: “Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou 
serviços: 
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 
§ 2º Se o crime é culposo; 
Pena Detenção de um a seis meses ou multa.” CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Manual de 
publicidade médica: resolução CFM nº 1.974/11 / Conselho Federal de Medicina; Comissão Nacional de 
Divulgação de Assuntos Médicos. Brasília: CFM, 2011, p. 17-19.  
603 Lei nº 8.137/1990: “Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: [...] 
II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em 
desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial; 
[...] 
VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a 
natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação 
publicitária; [...] 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. [...]” 
604 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008b, p. 125-126. 
605 Idem, p. 126. 
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O art. 37606 do Código de Defesa do Consumidor traz a distinção entre publicidade 

enganosa e abusiva. Trazendo estes conceitos para a seara médica, tem-se que: i) a 

divulgação de forma sensacionalista configura a propaganda abusiva, pois pode induzir o 

paciente a submeter-se a determinado procedimento médico que seja arriscado para sua 

saúde; ii) a divulgação de qualquer informação, total ou parcialmente inverídica, constitui a 

propaganda enganosa, que pode induzir o paciente a erro, e dessa forma, consentir a 

realização de intervenção médica inadequada para o seu caso.  

O crime previsto no art. 66 do CDC é de menor potencial ofensivo, com pena de 

detenção de 1 a 6 meses ou multa.  

Por outro lado, o delito tipificado no art. 7º da Lei nº 8.137/1990 é punido com pena 

de detenção, de 2 a 5 anos, ou multa.  

Estatui o art. 112 do CEM que:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 112. Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, 
promocional ou de conteúdo inverídico. 
 
 

A divulgação, pelo profissional da Medicina, de informação a respeito de assunto 

médico de maneira sensacionalista, promocional ou com conteúdo inverídico enseja a 

responsabilidade ética por violação ao art. 112 do CEM, bem como a responsabilidade 

criminal, ficando o profissional incurso no art. 7º, incisos II e/ou VII, da Lei nº 8.137/90 ou 

no art. 66 do CDC, conforme o caso concreto.  

 
 

                                                 
606 CDC: “Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor 
a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros 
dados sobre produtos e serviços. 
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, 
explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita 
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa 
à sua saúde ou segurança. 
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado 
essencial do produto ou serviço. 
§ 4° (Vetado).” 
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7.2.38 Crimes tipificados na Lei n. 9.263/1996 – Lei do Planejamento Familiar  

 

A Constituição Federal, no § 7º do art. 226, assegura a liberdade no planejamento 

familiar.607 

A Lei nº 9.263, de 12.01.1996 – Lei do Planejamento Familiar, que regula o § 7º do 

art. 226 da CF/88, dispõe, em seus artigos 15 a 18608, sobre os crimes e penalidades 

aplicáveis.  

Os tipos penais previstos nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.263/1996 são crimes 

médicos próprios, apenas podem ser cometidos pelo médico cirurgião.609 

O crime tipificado no art. 15 consiste na conduta do médico de realizar esterilização 

cirúrgica em desconformidade com o estabelecido no art. 10610 da Lei nº 9.263/1996.  

                                                 
607 CRFB/1988: “Art. 226 [...] § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.” 
608 Lei nº 9.263/1996 “Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10 
desta Lei. (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional)  Mensagem nº 928, de 19.8.1997 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática não constitui crime mais grave. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço se a esterilização for praticada: 
I - durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso II do art. 10 desta Lei. 
II - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de alterações na capacidade de 
discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental 
temporária ou permanente; 
III - através de histerectomia e ooforectomia; 
IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial; 
V - através de cesária indicada para fim exclusivo de esterilização. 
Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária as esterilizações cirúrgicas que realizar. 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica. 
Pena - reclusão, de um a dois anos. 
Parágrafo único - Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se como genocídio, aplicando-se 
o disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. 
Art. 18. Exigir atestado de esterilização para qualquer fim. 
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 
Art. 19. Aplica-se aos gestores e responsáveis por instituições que permitam a prática de qualquer dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei o disposto no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 29 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal.” 
609 HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais: volume único. Leonardo de Medeiros Garcia (Coord.). 9. ed. rev., 
atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2017 (Leis Especiais para Concursos, v. 12), p. 721 e 723. 
610 Lei nº 9.263/1996: “Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo 
vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de 19.8.1997) 
I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, 
com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade 
e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da 
fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização 
precoce; 
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Gabriel Habib explica que:  

 
Por esterilização cirúrgica entenda-se o procedimento irreversível que pode ser 
feito no homem, por meio da chamada vasectomia, que consiste na secção dos 
canais deferentes, impedindo que os espermatozoides saiam na ejaculação, e na 
mulher, por meio da denominada salpingotripsia (ligadura das trompas), 
consistente no procedimento cirúrgico que tem por objetivo bloquear o trajeto das 
trompas uterinas, impedindo o contato entre espermatozoide e óvulo.611 
 
 

Pune-se o delito previsto no art. 15 da Lei do Planejamento Familiar com pena de 

reclusão de 2 a 8 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. No parágrafo 

único são previstas as causas de aumento de pena, ante a maior reprovabilidade da conduta.   

A conduta que se pune no art. 16 da Lei nº 9.263/1996 é deixar o profissional de 

notificar as esterilizações cirúrgicas que fizer à autoridade sanitária. Trata-se de uma forma 

de controle e fiscalização da realização de esterilizações cirúrgicas.612 

O crime previsto no art. 16 da Lei em comento é punido com pena de detenção, de 

6 meses a 2 anos, e multa. Trata-se, portanto, de infração penal de menor potencial ofensivo.  

O médico, enquanto gestor ou diretor clínico de instituição de saúde, pode incorrer 

nos crimes previstos na Lei do Planejamento Familiar como coautor ou partícipe, nos termos 

do art. 29, §§ 1º e 2º, do Código Penal.  

Fernando Capez tece os seguintes comentários sobre o procedimento de 

esterilização cirúrgica previsto no art. 10 da Lei nº 9.263/1996:  

 

                                                 
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 
dois médicos. 
§ 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em 
documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, 
dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. 
§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de 
comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores. 
§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de 
alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou 
incapacidade mental temporária ou permanente. 
§ 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura 
tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e 
ooforectomia. 
§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os 
cônjuges. 
§ 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante 
autorização judicial, regulamentada na forma da Lei. 
611 HABIB, Gabriel. op. cit., p. 721, grifos do autor.  
612 Idem, p. 723.  
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O art. 10 desse diploma legislativo autoriza o médico a realizar a esterilização 
cirúrgica como método contraceptivo através de laqueadura tubária, vasectomia 
ou outro método cientificamente aceito, desde que haja consentimento expresso 
do interessado. Cuida-se, assim, de exercício regular de direito. Se o médico, 
contudo, agir em desacordo com as prescrições do art. 10, responderá pelo crime 
previsto no art. 15 [...].613 
 
 

Vê-se que para a realização de esterilização cirúrgica é necessário o consentimento 

expresso do paciente, sob pena de incorrer o médico no crime previsto no art. 15 da Lei do 

Planejamento Familiar.  

Ademais, a Lei do Planejamento Familiar prevê, em seu art. 21614, a 

responsabilização a título de danos morais e materiais em decorrência da realização de 

esterilização não autorizada.  

O bem jurídico tutelado pela tipificação de crimes na Lei nº 9.263/1996 é liberdade 

no planejamento familiar, assegurada constitucionalmente.  

O art. 15, caput, do Código de Ética Médica, estatui que:  

 
É vedado ao médico: [...]  
Art. 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou 
de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou 
terapia genética. 
 
 

Dessa forma, ao descumprir a legislação específica atinente à esterilização, o médico 

incorrerá em infração ética, prevista no art. 15, caput, do CEM, e nos crimes previstos na 

Lei do Planejamento Familiar, precipuamente os tipos descritos em seus artigos 15 e 16.  

 

7.2.39 Crime tipificado no art. 195 da Lei n. 9.279/1996 - Prática de concorrência 

desleal com outro médico   

  

A lealdade com os colegas de profissão deve ser a base da relação entre os médicos.  

                                                 
613 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. 133. 
614 Lei nº 9.263/1996: “Art. 21. Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a que pertençam ficam 
obrigados a reparar os danos morais e materiais decorrentes de esterilização não autorizada na forma desta Lei, 
observados, nesse caso, o disposto nos arts. 159, 1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código Civil, 
combinados com o art. 63 do Código de Processo Penal.” 



272 
 

O médico deve ser leal para com seus pares, não pode valer-se de meios inidôneos 

para angariar clientes em detrimento de seus colegas de profissão.  

Ao praticar a concorrência desleal em relação a outro médico, o profissional da 

Medicina incorre no crime previsto no art. 195615 da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade 

Industrial.  

Referido artigo elenca diversas condutas ao longo de seus 14 incisos, sendo que 

alguns são aplicáveis às relações entre os médicos, dentre os quais destacamos os incisos I, 

II e III.  

Assim, por exemplo, pratica crime de concorrência desleal: I - o médico que 

publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de médico concorrente, com o 

propósito de obter vantagem; II - o médico que presta ou divulga falsa informação a respeito 

                                                 
615 Lei nº 9.279/1996: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; 
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou 
estabelecimentos; 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou 
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem 
o seu consentimento; 
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; 
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou 
falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou 
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; 
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando 
ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; 
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de 
empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, 
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento 
público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou 
empregatícia, mesmo após o término do contrato; 
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso 
anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou 
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou 
de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como 
depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; 
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, 
cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais 
como condição para aprovar a comercialização de produtos. 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da 
empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. 
§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para 
autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.” 
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de profissional concorrente, com o escopo de obter vantagem; III - o médico que se vale de 

meio fraudulento, para desviar pacientes de outrem, em proveito próprio ou alheio.  

Insta observar que o crime de concorrência desleal era anteriormente previsto no 

art. 196 do Código Penal, revogado pela Lei nº 9.279/1996. 

O delito de concorrência desleal previsto no art. 195 da Lei de Propriedade 

Industrial é infração de menor potencial ofensivo, cuja pena é de detenção, de 3 meses a 1 

ano, ou multa. 

Estabelece o art. 51 do Código de Ética Médica, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 51. Praticar concorrência desleal com outro médico. 
 
  

Genival Veloso de França explica que:  

 
Uma das formas mais comuns de praticar concorrência desleal com outro colega 
é o médico anunciar e receber remuneração pela prestação de serviços 
profissionais a preços vis, com o intuito exclusivo de angariar clientela. Mesmo 
que não se tenha ainda um meio de determinar quantitativamente o que represente 
preço vil, seu entendimento pode ser firmado como aquele que está muito abaixo 
do uso do lugar e acintosamente orientado para outras formas de interesse.  
Não deixa também de constituir concorrência desleal o médico utilizar-se de 
instituições públicas para a execução de procedimentos médicos de sua clínica 
privada, como expediente para obter vantagens pessoais ou, com isso, angariar 
simpatia do paciente pelas gentilezas prestadas. É também considerada uma 
modalidade de concorrência desleal e uma indisfarçável forma de mercantilização 
da medicina oferecer, o médico, seus serviços profissionais como prêmio em 
concurso de qualquer natureza, entre eles o de anunciar a cobrança de honorário 
abaixo da praxe habitual ou de atendimento gratuito em consultório particular.616 
 
 

Desta feita, a cobrança de honorários a preços vis, o atendimento de pacientes de 

seu consultório particular em instituições de saúde públicas e a oferta de serviços médicos 

como prêmio de um concurso, configuram exemplos de prática de concorrência desleal pelos 

médicos. 

Com efeito, a infração ética prevista no art. 51 do CEM corresponde ao crime de 

concorrência desleal, tipificado no art. 195617 da Lei nº 9.279, de 14.05.1996 – Lei de 

Propriedade Industrial. 

                                                 
616 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010, p. 159-160. 
617 Lei 9.279/1996: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
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Logo, o médico deve atuar com ética em relação aos seus colegas de profissão, 

compreendendo a vedação da mercantilização das atividades médicas.  

 

7.2.40 Crimes previstos na Lei n. 9.434/1997 - Lei de Transplante de Órgãos, Tecidos e 

Partes do Corpo Humano 

 

A possibilidade de realização de transplantes de órgãos e tecidos do corpo humano 

é reflexo do desenvolvimento científico da Medicina.  

                                                 
I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; 
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou 
estabelecimentos; 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou 
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem 
o seu consentimento; 
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; 
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou 
falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou 
falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; 
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando 
ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; 
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de 
empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, 
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento 
público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou 
empregatícia, mesmo após o término do contrato; 
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso 
anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou 
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou 
de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como 
depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; 
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, 
cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais 
como condição para aprovar a comercialização de produtos. 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da 
empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. 
§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para 
autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.” 
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O art. 199, § 4º618, da Constituição Federal trata de matérias concernentes à 

Bioética, trazendo como diretriz quanto à política de transplante de órgãos a vedação à 

comercialização do corpo humano bem como a automutilação nociva à saúde, em 

observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.619 

A Lei nº 9.434, de 04.02.1997, disciplina a remoção de órgãos, tecidos e partes do 

corpo humano para fins de transplante e tratamento. Aludida lei atualmente é regulamentada 

pelo Decreto nº 9.175, de 18.10.2017.  

O Conselho Federal de Medicina disciplina a matéria atinente aos transplantes de 

órgãos por meio da Resolução nº 2.173/2017620, além dos dispositivos previstos no Código 

de Ética Médica.  

Para a realização de transplantes é necessário que sejam observados todos os 

preceitos legais.  

É permitida legalmente a realização de transplantes de órgãos de pessoa falecida ou 

viva, desde que não comprometa a saúde do doador, nos termos do art. 9º da Lei nº 

9.434/1997.621 

                                                 
618 CRFB/1988: “Art. 199 [...] § 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.” 
619 MELO, Adriana Zawada. Arts. 193 a 201. In: MACHADO, Antônio Cláudio Costa (Org.); FERRAZ, Anna 
Candida da Cunha (Coord.). Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6. 
ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1031. 
620 Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173>. Acesso em: 10 
jan. 2018.  
621 Lei nº 9.434/1997: “Art. 9º É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos 
e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes 
consangüíneos até o quarto grau, inclusive, na forma do § 4º deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, 
mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea.          
§ 1º (VETADO) 
§ 2º (VETADO) 
§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos 
ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua 
integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não cause 
mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente 
indispensável à pessoa receptora. 
§ 4º O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente o 
tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. 
§ 5º A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes de sua 
concretização. 
§ 6º O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer doação 
nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos os pais ou seus responsáveis 
legais e autorização judicial e o ato não oferecer risco para a sua saúde. 
§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se tratar de 
doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao 
feto. 
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A realização de retirada de órgãos post mortem é autorizada pelo art. 3º, caput, da 

Lei nº 9.434/1997, após a constatação e o registro da morte encefálica por dois médicos.622 

A Lei de Transplantes de órgãos tipifica diversos crimes em seus artigos 14 a 20623.  

Segundo Gabriel Habib, os delitos previstos nos artigos 16 e 18 da Lei nº 

9.434/1997 são crimes próprios, sendo sujeito ativo o profissional da Medicina responsável 

pela realização do transplante ou enxerto. Os crimes tipificados nos artigos 14, 15, 17 e 20 

podem ser cometidos por qualquer pessoa. O delito previsto no art. 19 é crime próprio, sendo 

                                                 
§ 8º O auto-transplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu prontuário 
médico ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais.” 
622 Lei nº 9.434/1997: “Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados 
a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada 
por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios 
clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.” 
623 Lei nº 9.434/1997: “Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo 
com as disposições desta Lei: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa. 
§ 1.º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 100 a 150 dias-multa. 
§ 2.º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido: 
I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 
II - perigo de vida; 
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa, de 100 a 200 dias-multa 
§ 3.º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido: 
I - Incapacidade para o trabalho; 
II - Enfermidade incurável ; 
III - perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 
IV - deformidade permanente; 
V - aborto: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 
§ 4.º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte: 
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa de 200 a 360 dias-multa. 
Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer vantagem 
com a transação. 
Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem 
ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei: 
Pena - reclusão, de um a seis anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 
Art. 17 Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido 
obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei: 
Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa, de 100 a 250 dias-multa. 
Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no art. 10 desta Lei e seu parágrafo 
único: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno, para sepultamento ou deixar de 
entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no art. 11: 
Pena - multa, de 100 a 200 dias-multa.” 
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o sujeito ativo a pessoa responsável por recompor o cadáver ou entregá-lo aos familiares ou 

interessados.624 

Interessa-nos, portanto, a análise alguns aspectos das infrações penais tipificadas 

nos artigos 16 e 18 da Lei de Transplantes.  

No art. 16 da Lei nº 9.434/1997, pune-se a conduta do médico de realizar transplante 

ou enxerto mediante a utilização de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que tem 

ciência terem sido obtidos em desconformidade com os dispositivos da Lei em comento. 

Nesse caso, o médico faz o transplante sabendo da origem ilícita dos órgãos. O delito é 

punido com pena de reclusão de 1 a 6 anos, e multa, que varia de 150 a 300 dias-multa. 

O art. 18 da Lei de Transplantes tipifica a conduta do médico de realizar transplante 

ou enxerto em desconformidade com o disposto no art. 10625 e respectivo parágrafo único, 

da Lei nº 9.434/1997. Observa-se que atualmente referido artigo possui dois parágrafos. 

Nessa hipótese, a origem dos órgãos é lícita, mas se pune a conduta de realizar o transplante 

sem o consentimento do receptor ou de seu representante legal, conforme o caso. O delito é 

punido com pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Logo, cuida-se de crime de menor 

potencial ofensivo.  

O art. 21626 da Lei nº 9.434/1997 dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis 

ao estabelecimento de saúde bem como às equipes médico-cirúrgicas envolvidas na prática 

dos crimes tipificados nos artigos 14, 15, 16 e 17 da referida Lei.  

                                                 
624 HABIB, Gabriel. op. cit., p. 914-921.  
625 Lei nº 9.434/1997: “Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, 
assim inscrito em lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do 
procedimento.  
1º Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou 
comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado por um 
de seus pais ou responsáveis legais.  
§ 2º A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família direito subjetivo a 
indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos, tecidos e partes, 
que lhe seriam destinados, provocado por acidente ou incidente em seu transporte.” 
626 Lei nº 9.434/1997: “Art. 21. No caso dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de 
saúde e as equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente 
pelas autoridades competentes. 
§ 1.º Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la em 200 a 360 dias-multa e, em caso 
de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, sem direito a qualquer 
indenização ou compensação por investimentos realizados. 
§ 2.º Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas, 
bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é 
acionista, pelo prazo de cinco anos.” 
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Infelizmente, não é raro o envolvimento de médicos com o tráfico de órgãos e de 

tecidos do corpo humano, além de outras condutas delitivas muito graves, como a retirada 

de órgãos de pessoas ainda sem o diagnóstico comprovado de morte encefálica.  

O Código de Ética Médica traz vários dispositivos que configuram infrações ético-

disciplinares decorrentes da realização de transplante de órgãos em desconformidade com a 

Lei, quais sejam, art. 15, caput, e artigos 43 a 46. Vejamos:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou 
de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou 
terapia genética. 
 
 

A realização de transplante de órgão sem observância dos preceitos legais 

estabelecidos na respectiva legislação, prevista no art. 15 do CEM, configura o tipo penal 

previsto no art. 18 da Lei nº 9.434/1997.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 43. Participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender 
meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à 
equipe de transplante. 
 
 

Nos termos do art. 43 do CEM, o médico que pertencer à equipe de transplante não 

deve participar do processo de diagnóstico da morte bem como da decisão de suspender os 

meios artificiais para prolongamento da vida do paciente, possível doador. Dessa forma, 

evita-se que o médico realize o procedimento com interesses escusos. Caso o médico 

pratique essa conduta antiética mediante paga ou promessa de recompensa ou ainda, por 

outro motivo torpe, incorrerá no tipo penal previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 9.434/1997. 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 44. Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais 
sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros 
procedimentos nos casos de transplantes de órgãos. 
 
 

A realização de transplante de órgão sem o consentimento informado e esclarecido 

do receptor ou de seus representantes legais, além de infração ético-disciplinar prevista no 

art. 44 do CEM, caracteriza o crime previsto no art. 18 da Lei nº 9.434/1997.  
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É vedado ao médico: [...] 
Art. 45. Retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, 
mesmo se houver autorização de seu representante legal, exceto nos casos 
permitidos e regulamentados em lei. 
 
 

A conduta do médico de proceder à retirada de órgão de doador vivo, juridicamente 

incapaz, mesmo com a anuência de seu representante legal, salvo nos casos legalmente 

permitidos e regulamentados, além de infringir o art. 45 do CEM, consubstancia o delito 

previsto no art. 16 da Lei de Transplante de Órgãos, pois nessa hipótese, a origem dos órgãos 

é ilícita.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 46. Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou  de 
tecidos humanos. 
 
 

A comercialização de órgãos ou tecidos do corpo humano pelo médico, além de 

conduta antiética (art. 46 do CEM), caracteriza o crime previsto no art. 15 da Lei nº 

9.434/1997. 

 

7.2.41 Delitos tipificados na Lei n. 9.455/1997 – Tortura 

  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso III, estabelece que “ninguém 

será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Além disso, a Lei 

Maior, no art. 5º, inciso XLIII, considera o crime de tortura inafiançável, insuscetível de 

graça ou anistia, trazendo mandado de criminalização expresso para os mandantes, 

executores e aqueles que, podendo evitá-la, se omitem.627    

O Brasil é signatário da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984) e da Convenção Interamericana para Prevenir e 

Punir a Tortura (1985). Por meio destes dois tratados internacionais, nosso país obrigou-se 

a reprimir os delitos de tortura.  

                                                 
627 CRFB/1988: “Art. 5º […] XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 
a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”    
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A Lei nº 9.455, de 07.04.1997, define os crimes de tortura.  

O art. 1º da Lei nº 9.455/1997 tipifica o crime de tortura. O art. 2º da referida Lei 

trata da questão da extraterritorialidade.628 

Ricardo Ambrosio Fazzani Bina sistematiza a Lei nº 9.455/1997:  

 
Assim, temos na Lei os seguintes tipos penais ou espécies de crime de tortura: 
a) art. 1º, I e II – Crime de tortura; 
b) art. 1º, § 1º – Crime de tortura assemelhado; 
c) art. 1º, § 2º – Crime omissivo de tortura; 
d) art. 1º, § 3º – Crime de tortura qualificado pelo resultado;  
e) art. 1º, § 4º – Crime de tortura com aumento de pena (agravado). 
Nos demais parágrafos a Lei traz aspectos relativos ao Direito Penal, como início 
de cumprimento de pena em regime fechado e aspectos processuais penais, tais 
como a vedação de fiança, graça e anistia aos crimes de tortura.629  
 
  

No exercício profissional, é possível que o médico incorra na prática do delito de 

tortura, tanto na forma comissiva quanto omissiva.  

Da leitura dos tipos penais previstos na Lei nº 9.455/1997, verifica-se que o 

profissional da Medicina pode incorrer na conduta prevista no art. 1º, mormente quanto ao 

inciso II (ao submeter o paciente sob seus cuidados, mediante violência ou grave ameaça, a 

                                                 
628 Lei nº 9.455/1997: “Art. 1º Constitui crime de tortura: 
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: 
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; 
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 
c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a 
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 
Pena - reclusão, de dois a oito anos. 
§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico 
ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 
§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na 
pena de detenção de um a quatro anos. 
§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se 
resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. 
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: 
I - se o crime é cometido por agente público; 
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 
(sessenta) anos;  
III - se o crime é cometido mediante seqüestro. 
§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício 
pelo dobro do prazo da pena aplicada. 
§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 
§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em 
regime fechado. 
Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, 
sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.” 
629 BINA, Ricardo Ambrosio Fazzani. Legislação penal especial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. (Série 
Universitária), p. 61-62. 
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intenso sofrimento físico ou mental, como modo de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida 

de caráter preventivo). Nessa hipótese, a pena é de reclusão, de 2 a 8 anos. 

Fernando Capez explica a distinção entre a modalidade de tortura prevista no art. 

1º, II, da Lei nº 9.455/1997 e o crime de maus-tratos (art. 136 do CP), condutas estas muito 

semelhantes:  

 
O crime de tortura, contudo, ao contrário do crime de maus-tratos, apresenta-se da 
seguinte maneira: a) elemento normativo – o delito de tortura exige para a sua 
configuração típica que a vítima seja submetida a intenso sofrimento físico ou 
mental; cuida-se, aqui, portanto, de situações extremadas (p. ex., aplicar ferro em 
brasa na vítima); b) elemento subjetivo – exige-se que o móvel propulsor da 
conduta seja a vontade de fazer a vítima sofrer por sadismo, ódio. Ao contrário da 
tortura, no delito de maus-tratos ocorre abuso nos meios de correção e disciplina, 
de maneira que o elemento subjetivo que o informa é o animus corrigendi ou 
disciplinandi, e não o sadismo, o ódio, a vontade de ver a vítima sofrer 
desnecessariamente. Diante disso, é possível concluir que haverá a configuração 
do crime de maus-tratos nas seguintes hipóteses: a) se não há caracterização de 
intenso sofrimento físico ou mental; b) se, a despeito de verificado o intenso 
sofrimento físico ou mental da vítima, o agente atua com animus corrigendi ou 
disciplinandi. Para uma segura distinção entre ambos os delitos não basta a 
averiguação do elemento normativo, sendo imprescindível estudar o elemento 
volitivo, visto que, pese embora a caracterização do intenso sofrimento físico ou 
mental, se a vontade do agente for corrigir ou disciplinar, caracterizado estará o 
crime de maus-tratos. Nesta última hipótese (intenso sofrimento físico ou mental 
causado com o intuito de corrigir ou disciplinar), se advier, culposamente, lesão 
corporal grave ou morte, configurada estará a forma qualificada do crime de maus-
tratos.630 
 
 

Também pode o médico incorrer no tipo penal descrito no § 2º do art. 1º do CP, ao 

omitir-se diante da prática de tortura, quando possuía o dever de evitá-las ou apurá-las (v.g., 

quando for diretor clínico de hospital psiquiátrico). Nesse caso, a pena é de detenção de 1 a 

4 anos. 

O Código de Ética Médica descreve condutas que podem ensejar a 

responsabilização criminal do médico pelo delito de tortura. Confira-se:  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 25. Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, 
desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou 
fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. 
 
 

                                                 
630 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte especial. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. 213-
214. 
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O médico, ao infringir o art. 25 do Código de Ética Médica, incorre no crime de 

tortura, previsto no art. 1º da Lei nº 9.455/1997, tanto na modalidade omissiva quanto na 

forma comissiva do delito.   

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 27. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de 
meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação 
policial ou de qualquer outra natureza. 
 
 

O desrespeito à integridade física e mental do paciente também pode configurar o 

crime de tortura, dependendo da finalidade com que o profissional pratica a conduta. Assim, 

por exemplo, se agir com o desiderato de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 

preventivo, incorrerá, ao infringir o art. 27 do CEM, também no crime de tortura (art. 1º, II, 

da Lei 9.455/1997). 

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 99. Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com 
fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade 
humana. 
 
 

Entendemos que é possível, em tese, a conduta descrita no art. 99 do CEM configurar 

o crime de tortura, na forma comissiva, na forma prevista no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997, 

se a pesquisa com seres humanos acarretar intenso sofrimento físico ou mental às pessoas 

envolvidas, conforme o contexto fático e o elemento subjetivo da conduta do agente.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 103. Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-
la sobre a natureza da investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à 
saúde pública, respeitadas as características locais e a legislação pertinente. 
 
 

Neste ponto, quanto à conduta descrita no art. 103 do CEM, que versa sobre 

realização de pesquisa em uma comunidade, temos o mesmo entendimento esposado quanto 

ao art. 99. A nosso ver, pode configurar-se o crime de tortura nesta hipótese, se a pesquisa 

ensejar intenso sofrimento físico ou mental aos membros da comunidade envolvida, 

conforme o caso concreto e a intenção do médico.  
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7.2.42 Crimes previstos na Lei n. 11.105/2005 – Lei de Biossegurança  

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 1º, inciso II, estabelece a 

incumbência do Poder Público de preservar a diversidade bem como a integridade do 

patrimônio genético do Brasil e fiscalizar as entidades que se dedicam à pesquisa e 

manipulação de material genético.631 

A Lei nº 11.105/2005, de 24.03.2005 – Lei de Biossegurança dispõe sobre normas 

concernentes à engenharia genética, à pesquisa e à reprodução humana, atividades 

específicas em que há a atuação de médicos. Conforme assevera Maria Auxiliadora 

Minahim, trata-se de um “autêntico microssistema” cujo propósito é disciplinar todas as 

questões atinentes à engenharia genética.632 

O Conselho Federal de Medicina disciplina a matéria concernente às normas éticas 

para a utilização das técnicas de reprodução assistida por meio da Resolução nº 

2.168/2017633, além dos dispositivos estabelecidos no Código de Ética Médica.  

Segundo Renata da Rocha: “A reprodução assistida é a técnica que tornou possível 

àqueles casais que não conseguiam, por razões de ordem física, reproduzir-se naturalmente 

a realização do sonho de constituir uma família”.634 

A Lei de Biossegurança, em seu art. 3º635, traz uma série de conceitos essenciais 

para a compreensão e aplicabilidade da norma.  

                                                 
631 CRFB/1988: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético; [...]”      
632 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
(Série Ciência do Direito Penal Contemporânea: v. 8), p. 118. 
633 Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso em: 11 
jan. 2018. 
634 ROCHA, Renata da. A engenharia genética e o admirável homem novo: avanços científicos, conflitos éticos 
e limites jurídicos. In: SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva; CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti (Coord.). 
Direito e Medicina: novas fronteiras da ciência jurídica. São Paulo: Atlas, 2015, p. 38. 
635 Lei nº 11.105/2005: “Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I – organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e 
outras classes que venham a ser conhecidas; 
II – ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: material genético que contém informações 
determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência; 



284 
 

Todavia, verifica-se que a Lei nº 11.105/2005 não traz o conceito de embrião, em 

que pese seja esse conceito de grande relevância para a aplicação da norma, inclusive quanto 

aos tipos penais.  

Rafaela Lourenço Marques ressalta que não há, na legislação brasileira, a previsão 

do conceito de embrião. Ante a ausência de norma sobre o assunto, adota-se o conceito 

trazido pelos Manuais de Embriologia Médica, qual seja, de que embrião é o ser humano nos 

seus estágios iniciais, até a 8ª (oitava) semana. Depois de oito semanas, ou seja, da 9ª (nona) 

semana de gestação até o nascimento, trata-se de feto.636 

O art. 5º da Lei de Biossegurança dispõe sobre as hipóteses em que é permitida a 

pesquisa com embriões:  

 
Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e 
não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 
I – sejam embriões inviáveis; ou 
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação 
desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de 
completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento. 
§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 
§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia 
com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. 

                                                 
III – moléculas de ADN/ARN recombinante: as moléculas manipuladas fora das células vivas mediante a 
modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético e que possam multiplicar-se em uma célula viva, 
ou ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicação; consideram-se também os segmentos de 
ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN natural; 
IV – engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante; 
V – organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha sido 
modificado por qualquer técnica de engenharia genética; 
VI – derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua capacidade autônoma de replicação ou que 
não contenha forma viável de OGM; 
VII – célula germinal humana: célula-mãe responsável pela formação de gametas presentes nas glândulas 
sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia; 
VIII – clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único 
patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética; 
IX – clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de obtenção de um indivíduo; 
X – clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de produção de células-tronco embrionárias para 
utilização terapêutica; 
XI – células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células 
de qualquer tecido de um organismo. 
§ 1º Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem a introdução direta, num 
organismo, de material hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN 
recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução 
poliplóide e qualquer outro processo natural.  
§ 2º Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância pura, quimicamente definida, obtida por meio 
de processos biológicos e que não contenha OGM, proteína heteróloga ou ADN recombinante.” 
636 MARQUES, Rafaela Lourenço. Pesquisa com embriões excedentários e o princípio da dignidade da pessoa 
humana, em face da lei de biossegurança. In: Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 45, p. 56-69, abr./jun. 2009. 
Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/1086/1260>. Acesso em: 25 nov. 
2017.  
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§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo 
e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro 
de 1997. 
 
 

No que tange à utilização científica e ao descarte de embriões inviáveis, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu, no julgamento da ADI 3.510, que o art. 5º da Lei de Biossegurança 

é constitucional, por não haver violação do direito à vida. Extrai-se da ementa o seguinte 

teor que demonstra a importância das pesquisas com células-tronco:  

 
[...] A pesquisa científica com células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei n° 
11.105/2005, objetiva o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que 
severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes 
degradam a vida de expressivo contingente populacional (ilustrativamente, 
atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, a esclerose múltipla e a 
lateral amiotrófica, as neuropatias e as doenças do neurônio motor). [...] 
A Lei de Biossegurança não veicula autorização para extirpar do corpo feminino 
esse ou aquele embrião. Eliminar ou desentranhar esse ou aquele zigoto a caminho 
do endométrio, ou nele já fixado. Não se cuida de interromper gravidez humana, 
pois dela aqui não se pode cogitar. A "controvérsia constitucional em exame não 
guarda qualquer vinculação com o problema do aborto." (Ministro Celso de 
Mello). 
(ADI 3510, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 
29/05/2008, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-
02403-01 PP-00134 RTJ VOL-00214-01 PP-00043)  
 
 

O Decreto nº 5.591, de 22.11.2005, regulamenta dispositivos da Lei nº 11.105/2005. 

Em seu art. 3º, inciso III, aludido Decreto traz o conceito de embrião inviável, os quais 

podem ser usados em pesquisas com células-tronco embrionárias:   

 
Art. 3º [...] XIII - embriões inviáveis: aqueles com alterações genéticas 
comprovadas por diagnóstico pré implantacional, conforme normas específicas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que tiveram seu desenvolvimento 
interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a vinte 
e quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas que 
comprometam o pleno desenvolvimento do embrião; 
 
 

O desenvolvimento científico e biotecnológico ensejou o surgimento de novos bens 

jurídicos de grande relevância para a sociedade, passíveis de tutela pelo Direito Penal. Nesse 

contexto, insere-se a Lei de Biossegurança.  

Os artigos 24 a 29 da Lei nº 11.105/2005 tipificam os crimes relacionados à 

biossegurança.637  

                                                 
637 Lei nº 11.105/2005: “Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5º desta Lei: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
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O tipo penal previsto no art. 24 da Lei de Biossegurança consiste em utilizar 

embrião humano em desconformidade com o disposto no art. 5º da referida lei. Pune-se o 

delito com pena de detenção 1 a 3 anos, e multa. 

A conduta delitiva prevista no art. 25 consiste em praticar engenharia genética em 

célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano. A pena de referida infração 

penal é de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. 

Carlos Maria Romeo Casabona explica como a clonagem humana tem sido proibida 

por muitas legislações:  

 
Os sistemas jurídicos que regulamentam a clonagem, proibindo-a, referem-se, em 
bloco, a todo tipo de clonagem de reprodução humana, sem distinguir os diferentes 
procedimentos estabelecidos, portanto, as proibições estendem-se a todas as 
variantes de clonagem reprodutiva em seres humanos, conclusão obtida, em 
qualquer caso, por via de interpretação, considerando sua pouca precisão. 
[...], a clonagem de embriões para fins não reprodutivos (p. ex., para investigação, 
experimentação e, se necessário, tratamento de algumas doenças) apenas está 
atraindo o interesse dos legisladores, embora em alguns países tenham-se tomado 
medidas para permití-la ou proibí-la, refletindo a disparidade de posições 
existentes atualmente sobre este assunto.  
As técnicas de clonagem não ligadas à reprodução humana (replicação de genes 
ou sequências parciais de genes) têm recebido pouca atenção dos legisladores, 
exceto do legislador espanhol, que expressamente a permite com propósito de 
pesquisa e elaboração de produtos diagnósticos ou terapêuticos (artigo 8 º da Lei 
42/1988 sobre o uso de embriões e fetos humanos). Mas, [...] em algumas 
legislações, esta prática poderia ser proibida, até mesmo considerada como um 
crime.638 
 
 

                                                 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 26. Realizar clonagem humana: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio 
e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1º (VETADO) 
§ 2º Agrava-se a pena: 
I – de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar dano à propriedade alheia; 
II – de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar dano ao meio ambiente; 
III – da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem; 
IV – de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a morte de outrem. 
Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, sem 
autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro 
e fiscalização: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.” 
638 ROMEO CASABONA, Carlos Maria. Genética, Biotecnologia e Ciências Penais. Salvador: JusPodivm, 
2012, p. 141-142.  
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O Brasil, seguindo esta tendência dos sistemas jurídicos do globo relatada por 

Carlos Maria Romeo Cabasona, proíbe todo tipo de clonagem humana.  

O art. 26 da Lei de Biossegurança tipifica a conduta de realizar a clonagem humana. 

A pena deste crime é de reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.  

A Lei nº 11.105/2005 tipifica em seu art. 27 a conduta de liberar ou descartar OGM 

no meio ambiente, em desconformidade com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos 

órgãos e entidades de registro e fiscalização. A pena cominada é de reclusão, de 1 a 4 anos, 

e multa. O § 2º elenca quatro hipóteses em que se agrava a pena.  

O art. 28 da Lei de Biossegurança criminaliza a conduta de utilizar, comercializar, 

registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso. Pune-se a conduta 

com pena de reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. 

Por fim, o art. 29 da Lei nº 11.105/2005 tipifica o comportamento de produzir, 

armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, sem 

autorização ou em desconformidade com as normas estabelecidas pela CTNBio bem como 

pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. A pena prevista para o referido delito é 

de reclusão, de 1 a 2 anos, e multa.  

Os artigos 15 e 16 do Código de Ética Médica estabelecem diversas condutas 

deontológicas que configuram infrações ético-disciplinares ligadas à engenharia genética, à 

pesquisa e à reprodução humana assistida, in verbis:  

 
É vedado ao médico: [...] 
 
Art. 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou 
de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou 
terapia genética. 
§ 1º No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir 
sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários. 
§ 2º O médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com nenhum 
dos seguintes objetivos: 
I – criar seres humanos geneticamente modificados; 
II – criar embriões para investigação; 
III – criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar 
híbridos ou quimeras. 
§ 3º Praticar procedimento de procriação medicamente assistida sem que os 
participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o mesmo. 
 
Art. 16. Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na 
terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na 
modificação genética da descendência. 
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Com efeito, a infringência ao disposto nos artigos 15 e 16 do Código de Ética 

Médica enseja o enquadramento da conduta do médico nos respectivos tipos penais previstos 

na Lei de Biossegurança, e consequentemente, a sua responsabilização penal, além da ético-

profissional.  

 
É vedado ao médico: [...] 
Art. 99. Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com 
fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade 
humana. 
 
 

A prática de experiência com seres humanos com fins eugênicos, vedada pelo art. 

99 do Código de Ética Médica, pode enquadrar-se em uma das condutas incriminadas pela 

Lei de Biossegurança, precipuamente o delito de engenharia genética em desacordo com os 

preceitos de aludida lei, previsto em seu art. 25.  
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8 PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DAS PENAS 

ÉTICO-DISCIPLINARES NO ÂMBITO DOS CONSELHOS DE 

MEDICINA: ANÁLISE CRÍTICA 

 

Neste capítulo, realizaremos um estudo das questões concernentes ao processo 

ético-profissional (PEP) no âmbito dos Conselhos de Medicina.  

Inicialmente, ressalta-se que há uma distinção entre os conceitos de processo e 

procedimento.  

Como ensina Hely Lopes Meirelles: “Processo é o conjunto de atos coordenados 

para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo; 

procedimento é o modo de realização do processo, ou seja, o rito processual.”639 

Insta consignar que o propósito, aqui, não é realizar uma mera narrativa dos 

procedimentos, mas um exame crítico, mediante ponderações acerca dos aspectos mais 

relevantes e que merecem uma discussão jurídica.  

As fontes jurídicas primárias que trazem as diretrizes sobre as normas processuais 

e as penalidades disciplinares aplicáveis aos médicos são as seguintes:  

a) Lei nº 3.268/1957 (arts. 21 e 22); 

b) Decreto nº 44.045/1958 (arts. 10 a 23); 

c) Estatuto para os Conselhos de Medicina, aprovado pela Resolução CFM nº 

1.541/98 (arts. 36 a 39); 

d) Código de Processo Ético-Profissional (CPEP) - Resolução CFM Nº 2.145/2016. 

Há ainda algumas fontes subsidiárias, tais como: Resoluções, Súmulas e Pareceres  

do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina.640  

É atribuição exclusiva do Conselho Regional conhecer, apreciar e decidir os 

assuntos concernentes à ética profissional, impondo aos médicos as penalidades cabíveis 

(art. 15, “d”, da Lei nº 3.268/1957, art. 2º, caput, do CPEP).  

                                                 
639 MEIRELLES, Hely Lopes. op. cit., p. 678.  
640 POLICASTRO, Décio. Código de Processo Ético-Profissional Médico e sua aplicação: de acordo com a 
resolução CFM nº 2.023, de 20 de agosto de 2013. 2. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2014, p. 
4. 



290 
 

A competência para exercer o poder disciplinar, mediante a instauração de 

sindicância, análise de seu relatório e, conforme o caso, proceder à instauração do PEP e sua 

instrução é do Conselho Regional de Medicina em que ocorreu o fato punível, mesmo que o 

médico não seja inscrito na respectiva circunscrição, ou caso já tenha sido inscrito 

anteriormente e transferido para a circunscrição de outro CRM (art. 21 da Lei nº 3.268/1957 

e parágrafo único do art. 2º do CPEP). 

O processo e o julgamento das infrações ético-disciplinares previstas no Código de 

Ética Médica são independentes, e via de regra, sem vinculação ao processo e julgamento 

nas esferas criminal ou cível acerca dos mesmos fatos (art. 5º, caput, do CPEP). 

As responsabilidades ético-profissional e criminal são independentes. No entanto, 

a sentença penal absolutória terá influência na apuração da conduta antiética quando for 

fundamentada no art. 386, inciso I (“estar provada a inexistência do fato”) e inciso IV (“estar 

provado que o réu não concorreu para a infração penal”) do Código de Processo Penal – 

Decreto-Lei nº 3.689/1941 (art. 5º, §§ 1º e 2º do CPEP).  

 

8.1 Código de Processo Ético-Profissional Médico  

 

O Código de Processo Ético-Profissional (CPEP) - Resolução CFM Nº 

2.145/2016641 é norma de aplicação obrigatória em todo o país, no âmbito dos Conselhos 

Federal e Regionais de Medicina. 

Dentre as considerações elencadas em referida Resolução como justificativa para 

aprovação do novo CPEP, chama-nos a atenção aquela que dispõe que: “as normas do 

processo ético-profissional devem submeter-se aos dispositivos constitucionais vigentes”.  

O Código de Processo Ético-Profissional traz as regras processuais a serem 

aplicadas nas sindicâncias e nos processos ético-profissionais, e estabelece o rito a ser 

seguido nos julgamentos pelos Conselhos de Medicina.  

                                                 
641 Publicada no D.O.U. de 27 out 2016, Seção I, p. 329, “Aprova o Código de Processo Ético-Profissional 
(CPEP) no âmbito do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselhos Regionais de Medicina (CRMs).” 
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Da leitura do atual CPEP e da respectiva Exposição de Motivos, subscrita pelo 

Conselheiro-Relator, José Fernando Maia Vinagre, observa-se que as mudanças 

implementadas objetivaram priorizar dois pilares: a) a celeridade processual, em observância 

ao princípio constitucional da razoável duração do processo, introduzido no ordenamento 

jurídico pela EC 45/2004; b) a segurança jurídica, mediante a incorporação de Resoluções 

esparsas, de forma a manter a sistematicidade do ordenamento que regulamenta as 

sindicâncias e os processos ético-disciplinares no âmbito dos Conselhos de Medicina.  

Com o objetivo de obter maior celeridade, houve uma mudança na regulamentação 

da forma e do cabimento dos recursos administrativos. Eliminou-se a possiblidade de 

recorrer-se ao pleno do Conselho Regional de Medicina de decisões proferidas sem 

unanimidade pelas suas câmaras. Restringiu-se a possibilidade de recurso ao pleno dos 

CRMs somente às hipóteses de decisão pela cassação do exercício profissional que sejam 

proferidas pelas câmaras de julgamento dos Conselhos Regionais.  

Por outro lado, objetivando assegurar o princípio da segurança jurídica, foram 

incorporadas normas processuais que estavam previstas em Resoluções específicas. O 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a Interdição Ética Cautelar eram previstos nas 

Resoluções CFM 1.967/2011 e 1.987/2012, que foram revogadas. 

No novo CPEP, aplicam-se de forma subsidiária, no que couber, os Códigos de 

Processo Penal e Civil. 

No tocante ao direito ao contraditório e à ampla defesa, há uma inovação no novo 

CPEP, qual seja, a previsão de um defensor dativo, o qual sempre será um advogado, para 

garantir a defesa técnica do médico, na hipótese de o denunciado não apresentar defesa 

prévia e ser considerado revel.  

A Resolução CFM Nº 2.145/2016 foi modificada pela Resolução CFM nº 

2.158/2017, a qual alterou o teor do art. 1º do CPEP, que passou a dispor que tanto a 

sindicância quanto o processo ético-profissional tramitarão sob sigilo processual.642 

 

 

                                                 
642 Reza a nova redação do art. 1º do CPEP: “Art. 1º A sindicância e o processo ético-profissional (PEP) nos 
Conselhos Regionais de Medicina (CRM) e no Conselho Federal de Medicina (CFM) serão regidos por este 
Código de Processo Ético-Profissional (CPEP) e tramitarão em sigilo processual. (Alterado pela Resolução 
CFM nº 2.158/2017)”  
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8.2 Sindicância instaurada pelos Conselhos de Medicina 

  

A sindicância consiste na fase preliminar, em que são adotados os procedimentos 

para apuração dos fatos denunciados. Nesta etapa, colhem-se provas, há manifestação por 

escrito ou audiência das partes envolvidas, conforme o caso. Inicia-se a sindicância a por 

iniciativa do próprio Conselho de Medicina, de ofício, ou a partir de denúncia escrita ou 

verbal feita ao CRM por pessoa física ou jurídica de direito privado ou direito público. Não 

se aceita denúncia anônima para instaurar sindicância.  

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a sindicância:  

 
Reveste-se de caráter inquisitório, porque é processo não litigioso; como 
consequência, não incide o princípio da ampla defesa e do contraditório. 
Caracteriza-se por ser procedimento preparatório, porque objetiva a instauração 
de um processo principal, quando for o caso, obviamente.643 
 
 

Por se tratar de procedimento inquisitório, de apuração, não há o direito ao 

contraditório e à ampla defesa na sindicância. Com efeito, o procedimento da sindicância 

guarda similaridade com o inquérito policial, no âmbito penal.  

Consigna-se que tanto a sindicância quanto o PEP têm a forma de autos judiciais, 

nos termos do art. 4º do CPEP.644 

Admite-se a possibilidade de arquivamento da sindicância por desistência do 

denunciante, se a Câmara do CRM decidir nesse sentido, desde que não se trate de casos 

atinentes a lesão corporal grave (art. 129, §§ 1º a 3º, do Código Penal), assédio sexual ou 

falecimento do paciente (art. 12, § 5º do CPEP).645 

Uma vez determinada a instauração do procedimento de sindicância, o corregedor 

procederá à nomeação de conselheiro sindicante, que apresentará o relatório conclusivo, que 

deverá indicar, na parte conclusiva, os indícios de materialidade e de autoria da conduta 

                                                 
643 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Atlas, 2014, p. 1001, grifos do autor.  
644 CPEP, “Art. 4º A sindicância e o PEP terão forma de autos judiciais, com as peças anexadas por termo e os 
despachos, pareceres, notas técnicas, petições e decisões ou acórdãos juntados em ordem cronológica, sendo 
vedada a juntada de qualquer peça ou documento no verso de folhas já constantes nos autos.” 
645 CPEP, “Art. 12 [...] § 5º A sindicância poderá ser arquivada por desistência da parte denunciante a critério 
de decisão da Câmara do CRM e, somente será admitida nos casos em que não envolvam lesão corporal de 
natureza grave (art. 129, §§ 1º a 3º do Código Penal), assédio sexual ou óbito do paciente.” 
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antiética conforme os fatos apurados, especificando cada artigo do Código de Ética Médica 

supostamente violado (art. 13, § 1º do CPEP).646 

O relatório de sindicância deve ser fundamentado. Uma vez concluído, é apreciado 

pela câmara de sindicância, podendo indicar: a) proposta de conciliação; b) proposta de 

termo de ajustamento de conduta (TAC); c) arquivamento; d) instauração de PEP; e) 

instauração de procedimento administrativo objetivando apurar doença incapacitante do 

médico (art. 17 do CPEP).647 

Um aspecto interessante do CPEP é a possibilidade de conciliação na fase de 

sindicância, que pode ocorrer até que seja aprovado o relatório conclusivo. É homologada 

pela câmara de sindicância, não sendo cabível recurso (art. 18 do CPEP). Não cabe 

conciliação nas hipóteses em que há lesão corporal grave (art. 129, §§ 1º a 3º, do Código 

Penal), assédio sexual ou morte do paciente.648 

                                                 
646 CPEP, “Art. 13 [...] § 1º Na parte conclusiva, o relatório deve apontar os indícios da materialidade e da 
autoria dos fatos apurados, de modo específico a cada artigo do CEM supostamente infringido.” 
647 CPEP, “Art. 17. O relatório conclusivo da sindicância, devidamente fundamentado, será levado à apreciação 
da câmara de sindicância, com o seguinte encaminhamento: 
I – propor conciliação, quando pertinente; 
II – propor termo de ajustamento de conduta (TAC), quando pertinente; 
III − arquivamento: se indicar a inexistência de indícios de infração ao Código de Ética Médica; 
IV − instauração de PEP: se indicar a existência de indícios de infração ao Código de Ética Médica, cumulada 
ou não de proposta de interdição cautelar. Neste caso, os autos serão encaminhados ao corregedor a quem 
competirá assinar portaria de abertura de PEP; bem como nomear conselheiro instrutor; 
V − instauração de procedimento administrativo para apurar doença incapacitante, nos termos de resolução 
específica. 
§ 1º Havendo necessidade de qualquer diligência, os autos serão remetidos ao conselheiro sindicante para que 
a cumpra na forma em que for deliberada pela câmara, no prazo de 30 (trinta) dias. 
§ 2º Qualquer membro da câmara, não se sentindo apto a se manifestar, poderá pedir vistas dos autos pelo 
prazo de 30 (trinta) dias. 
§ 3º O relatório conclusivo da sindicância que determinar a instauração de PEP, na forma do art. 17, inciso IV, 
acompanhará o mandado de citação do denunciado. 
§ 4º Em caso de divergência ao relatório do sindicante, o voto divergente deverá ser formalizado e juntado aos 
autos. 
§ 5º A instauração de PEP, quando cumulada com interdição cautelar, é da competência exclusiva do pleno do 
CRM. 
§ 6º O processo administrativo para apurar doença incapacitante tramitará em autos próprios, com a suspensão 
do PEP por até 90 (noventa) dias prorrogáveis uma única vez por igual período.” 
648 CPEP: “Art. 18. A conciliação entre as partes somente será admitida nos casos em que não envolvam lesão 
corporal de natureza grave (art. 129, §§ 1º a 3º do Código Penal), assédio sexual ou óbito do paciente, e 
dependerá de proposta do conselheiro sindicante ou de outro membro da Câmara, com aprovação da câmara 
de sindicância. 
§ 1º Após a aprovação do relatório conclusivo da sindicância, não será mais cabível a proposta de conciliação. 
§ 2º É vedado qualquer acerto pecuniário no âmbito da conciliação. 
§ 3º Proposta e aceita a conciliação pelas partes, após sua homologação pela câmara de sindicância, não caberá 
qualquer recurso. 
§ 4º No caso de a conciliação não obter êxito, a sindicância prosseguirá em seus termos.” 
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Outro ponto de destaque é a possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) no âmbito da sindicância. Nesse caso, há um reconhecimento implícito 

pelo imputado de que a sua conduta é ofensiva ou tem o potencial de ofender um interesse 

ético, seja este individual ou coletivo, e, por conseguinte, assume o compromisso de adequar 

seu comportamento às normas legais e éticas, visando a eliminação da ofensa ou do risco. 

Ao final, formaliza-se o termo, ressaltando-se que o TAC é dotado de sigilo (artigos 19 e 20 

do CPEP).649 O profissional da Medicina que aderir ao TAC não poderá firmar novo TAC 

por 5 anos (art. 24 do CPEP).650 

Décio Policastro explica a respeito dos TACs que:  

 
Tratam-se de acordos de comportamento, chamados Termos de Ajustamentos de 
Conduta (TAC) ou Termos de Compromissos de Ajuste de Conduta (TCAC), 
regulados em resoluções específicas, pelos quais o médico se compromete a cessar 
e corrigir a prática irregular que lhe foi imputada. São uma espécie de transação e 
em nenhum momento devem ser interpretados como confissão de infração nem de 
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.651 
 
 

A nosso ver, a possibilidade de conciliação e de adesão ao TAC no âmbito dos 

Conselhos de Medicina foi um passo importante para combater o comportamento 

inadequado pelos médicos sem a necessidade de recorrer-se ao punitivismo, garantindo-se, 

sobretudo, a eficácia da norma ética.  

Cumpre mencionar que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, por meio 

da Resolução CREMESP nº 235, de 12.01.2012, consolidou as suas súmulas, dentre as quais 

há três que versam sobre a sindicância, quais sejam: Súmula DEJ 001 (Conciliação em 

                                                 
649 CPEP, “Art. 19. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é o ato jurídico pelo qual a pessoa, física ou 
jurídica, em regra, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender interesse ético 
individual ou coletivo, assume, perante órgão público legitimado, o compromisso de eliminar a ofensa ou o 
risco, através da adequação de seu comportamento às exigências legais e éticas, mediante formalização de 
termo. 
§1º O TAC depende de proposta do conselheiro sindicante ou de outro membro da câmara, após a apresentação 
de seu relatório conclusivo, e será firmado após aprovação pela câmara de sindicância. 
§2º O TAC será admitido nos casos em que não envolvam lesão corporal de natureza grave (art. 129, §§ 1º a 
3º do Código Penal), assédio sexual ou óbito do paciente. 
Art. 20. O TAC é sigiloso e será assinado por membro da câmara de sindicância que o aprovar ou o corregedor 
e o médico interessado, tendo como embasamento legal a Lei nº 7.347/1985 e inciso II do art. 17 deste CPEP. 
§ 1º O CRM figurará no TAC como compromitente e o médico interessado como compromissário.” 
650 “Art. 24. O médico que aderir a um TAC ficará impedido de firmar novo TAC, sobre qualquer assunto, pelo 
período de 5 (cinco) anos.” 
651 POLICASTRO, Décio. op. cit., p. 13.  
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Sindicância)652, Súmula DEJ 002 (Recurso em Sindicância)653 e Súmula DEJ 010 

(Cerceamento de defesa em sindicância)654.   

Concluída a sindicância, na hipótese de haver constatação de indícios da prática de 

infração ética pelo médico, inicia-se a próxima fase, denominada de processo ético-

profissional (PEP). 

 

8.3 O processo ético-profissional nos Conselhos de Medicina  

 

O processo ético-profissional (PEP) constitui uma espécie de processo 

administrativo.  

Como ensina Jurandir Sebastião:  

 
O processo administrativo punitivo do médico desenvolve-se e aplica-se de acordo 
com o Código de Processo Ético-Profissional, cuja observação rigorosa se 
constitui no devido processo legal. A aplicação punitiva do CEM submete-se aos 
mesmos princípios do Direito Penal comum (anterioridade da norma, tipificação 
do fato, cumprimento ao devido processo legal, individualização da pena etc.). 
Isso significa que o médico não pode ser punido por conduta profissional pretérita 
se, ao tempo da ação ou omissão, não havia proibição ou obrigação a cumprir. 
Também não pode ser punido sem que primeiro lhe seja assegurada oportunidade 
de se defender.655 
 
 

Assim, no âmbito do processo ético-profissional deve haver a observância ao 

devido processo legal, assegurando-se ao médico acusado os mesmos princípios previstos 

no Direito Penal.  

                                                 
652 “SÚMULA DEJ 001. Conciliação em Sindicância. Tendo em vista a busca pela verdade real e a apuração 
de fatos que envolvem muitas vezes direitos indisponíveis, durante o decorrer da sindicância, cabe ao 
Conselheiro Sindicante que a preside, a análise quanto à conveniência e oportunidade da realização da 
audiência conciliatória, não gerando qualquer nulidade a respectiva ausência.” 
653 “SÚMULA DEJ 002. Recurso em Sindicância. A decisão, em Sindicância Administrativa, pela abertura de 
processo administrativo disciplinar, não enseja a interposição de recurso uma vez que não é terminativa. O 
duplo grau de jurisdição poderá efetivamente ser exercido ao final do procedimento administrativo disciplinar.” 
654 “SÚMULA DEJ 010. Cerceamento de defesa em sindicância. A sindicância é uma forma de procedimento 
administrativo, sumário e informal, não acusatório, que tem por finalidade apurar indícios de possíveis 
irregularidades, não sendo alcançada pelo princípio do contraditório e da ampla defesa insculpido no artigo 5º, 
LV da Constituição Federal.” 
655 SEBASTIÃO, Jurandir. op. cit., p. 63, grifos do autor.  
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O processo ético-profissional médico é desenvolvido em cinco fases, quais sejam: 

a) instauração; b) defesa prévia; c) instrução; d) relatório; e) julgamento.656 

Instaura-se o PEP diante da aprovação do relatório da sindicância. O PEP será 

instruído, ressaltando-se que o conselheiro instrutor deve conduzir o processo conforme os 

parâmetros de razoabilidade.657   

Com a instauração do processo ético-profissional, procede-se à citação do 

denunciado658.     

É facultada a realização de defesa por advogado. No entanto, no caso de médico 

revel, a sua defesa necessariamente será feita por advogado, na qualidade de defensor dativo, 

nos termos do art. 45 do CPEP659.  

O denunciado poderá apresentar defesa prévia no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da juntada aos autos do comprovante de realização da citação, sendo possível arrolar até 5 

(cinco) testemunhas. Oportuniza-se ao denunciado e ao denunciante proceder à produção 

probatória.  

                                                 
656 POLICASTRO, Décio. op. cit., p. 14. 
657 CPEP “Art. 32. Aprovado o relatório da sindicância, na forma do art. 17, inciso IV, deste CPEP, o 
conselheiro instrutor conduzirá o processo dentro dos parâmetros de razoabilidade, atentando-se para os prazos 
prescricionais. 
Parágrafo único. O conselheiro sindicante não poderá ser designado como instrutor de PEP por ele proposto. 
658 CPEP: “Art. 35. Citação é o ato pelo qual o médico denunciado é convocado para integrar a relação 
processual, dando-lhe ciência da instauração de PEP e imputando-lhe a prática de infração ética, bem como lhe 
oferecendo a oportunidade para se defender. [...] 
Art. 37. A citação inicial, na forma do art. 35, poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o 
denunciado e será realizada: 
I − pelos Correios, com Aviso de Recebimento, ou outro meio de comprovação oficial de recebimento 
fornecido pelos Correios; 
II − por servidor ou conselheiro do CRM devidamente habilitado ou pelos Correios, via Aviso de Recebimento 
por Mãos Próprias (ARMP); 
III − por Carta Precatória, quando frustradas as hipóteses previstas nos incisos I e II deste artigo; 
IV − por edital, quando frustradas as hipóteses anteriores. 
§ 1º Nas clínicas, nos consultórios e nos hospitais será válida a entrega do mandado de citação à secretária ou 
outro funcionário da recepção ou da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 
§ 2º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado 
de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.” 
659 CPEP: “Art. 45. Ao médico denunciado declarado revel será nomeado um defensor dativo para apresentação 
de defesa prévia no prazo do art. 39, § 1º e a prática dos demais atos processuais que visem a sua defesa, 
incluindo eventual recurso. 
§ 1º No CRM e no CFM, o defensor dativo será um advogado, que receberá sua devida remuneração pelo 
desempenho de sua função, cujo valor deverá ser fixado mediante edição de resolução própria ou realização de 
convênio com instituições públicas ou privadas. 
§ 2º O defensor dativo que deixar de cumprir a função para a qual foi nomeado, deverá ser substituído, sem 
prejuízo de ser expedido ofício para seu órgão de classe para tomar as medidas cabíveis. 
§ 3º O comparecimento espontâneo do denunciado aos autos, pessoalmente ou por procurador, em qualquer 
fase do processo, cessa a revelia e o concurso do defensor dativo, assumindo o processo no estado em que se 
encontra.” 
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A seguir, realiza-se a audiência de instrução, em que as partes devem comparecer e 

apresentar as testemunhas, independentemente de intimação destas. Colhem-se os 

depoimentos das partes e das testemunhas. Admite-se a realização de acareação em caso de 

divergência de declarações. Também são admissíveis a prova emprestada e a juntada de 

degravações.  

Uma vez produzidas as provas de acusação e defesa e concluída a instrução, 

oportuniza-se a apresentação de alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivamente, ao denunciante e ao denunciado, sendo que se houver mais de um 

denunciante ou denunciado, o prazo será comum aos denunciantes ou denunciados.  

Após as alegações finais, passa-se ao julgamento do PEP, que é feito pelas Câmaras 

de Julgamento do Conselho Regional de Medicina, as quais são formadas por conselheiros, 

os quais deverão decidir pela inocência ou culpa do denunciado.660 

Ao receber o processo, devidamente instruído, o conselheiro corregedor procederá 

à designação dos conselheiros relator e revisor, que ficarão responsáveis pela elaboração dos 

relatórios (art. 82 do CPEP)661.  

Caso seja considerado culpado, o médico receberá uma das penas elencadas no art. 

22 da Lei nº 3.268/57.  

Da decisão proferida caberá a interposição de recurso administrativo, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de intimação da decisão 

proferida. No âmbito do PEP, os recursos são dotados de efeito devolutivo e suspensivo, e 

                                                 
660 CPEP: “Art. 9º O PEP será julgado diretamente pelo pleno nos CRMs que não possuírem, regimentalmente, 
câmaras de julgamento.”.  
661 CPEP: “Art. 82. O conselheiro corregedor, após o recebimento do processo, devidamente instruído, 
designará os conselheiros relator e revisor, os quais ficarão responsáveis pela elaboração dos respectivos 
relatórios. 
§ 1º O relatório deverá conter o nome da parte, a identificação do caso, com a síntese do conteúdo do relatório 
conclusivo da sindicância e também a síntese da defesa prévia e/ou alegações finais, bem como o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo. 
§ 2º O conselheiro sindicante não poderá ser designado como relator ou revisor do PEP, mas poderá participar 
do julgamento e emitir voto. 
§ 3º O conselheiro instrutor poderá ser designado relator ou revisor e participar do julgamento com emissão de 
voto. 
§ 4º O relator ou revisor poderá, mediante despacho fundamentado, requisitar ao conselheiro corregedor que 
remeta os autos ao conselheiro instrutor para novas diligências, indicando quais as providências cabíveis e 
estabelecendo prazo de 30 (trinta) dias para seu cumprimento. 
§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, o prazo estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez, mediante 
justificativa escrita.” 
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apenas poderá ser agravada a pena aplicada na hipótese de haver recurso da parte 

denunciante quanto a este ponto.662 

É cabível a interdição cautelar no exercício da Medicina, medida aplicável em casos 

graves, em que haverá o impedimento da atuação profissional até o julgamento final do 

processo ético-profissional, que obrigatoriamente deverá ser instaurado (artigos 25 e 26 do 

CPEP).663  

Observa-se que no processo ético-profissional há a garantia do direito ao 

contraditório e à ampla defesa, em observância ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição 

Federal.  

                                                 
662 CPEP: “Art. 94. Caberá recurso administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da juntada do 
comprovante de intimação da decisão nos autos: 
I − à câmara de sindicância do CFM contra o arquivamento de sindicância no âmbito do CRM; 
II − ao pleno do CRM, de ofício e/ou voluntário, da decisão proferida por sua câmara que aplicar a pena de 
letra “e” do art. 22, da Lei nº 3.268/1957; 
III − à câmara do CFM contra a decisão proferida no PEP pelo CRM que absolver ou que aplicar as penas de 
letras “a”, “b”, “c” ou “d”, do art. 22, da Lei nº 3.268/1957; 
IV – da decisão tomada pela maioria da câmara do CFM, caberá recurso ao pleno do CFM. 
V- ao pleno do CFM, de ofício e/ou voluntário, da decisão proferida no PEP pelo pleno CRM; ou por câmara 
do CFM, que aplicar a pena de letra “e” do art. 22, da Lei nº 3.268/1957; 
§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, quando houver recurso do denunciante em relação a um ou alguns dos 
denunciados, a corregedoria o instruirá com cópia integral dos autos e o remeterá ao CFM, ficando os autos 
principais tramitando no CRM em relação aos demais denunciados. 
§ 2º Os recursos terão efeito devolutivo e suspensivo. 
§ 3º Somente poderá ocorrer o agravamento da pena imposta se houver recurso do denunciante nesse sentido. 
§ 4º O pleno do CRM ou do CFM poderá, além dos aspectos pertinentes às razões recursais, analisar toda a 
matéria discutida no processo. 
§ 5º Além dos recursos previstos no caput e incisos deste artigo, não caberá qualquer outro de natureza 
administrativa, salvo o previsto no art. 27 deste CPEP. 
Art. 95. Após o protocolo do recurso a outra parte será intimada para, querendo, apresentar as contrarrazões, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da juntada do respectivo comprovante de intimação nos autos. 
Parágrafo único. Com ou sem as contrarrazões o processo deverá ser remetido ao CFM no prazo de até 90 
(noventa) dias. 
Art. 96. O corregedor do CRM, por decisão fundamentada, negará seguimento a recurso intempestivo ou 
quando verificada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.” 
663 CPEP: “Art. 25. O pleno do CRM, por maioria simples de votos e respeitando o quórum mínimo, poderá 
interditar cautelarmente o exercício profissional de médico cuja ação ou omissão, decorrentes do exercício de 
sua profissão, esteja notoriamente prejudicando seu paciente ou à população, ou na iminência de fazê-lo. 
§ 1º A interdição cautelar poderá ser aplicada quando da instauração do PEP, ou no curso da instrução, na 
sessão de julgamento ou na fase recursal; 
§ 2º Os casos de interdição cautelar serão imediatamente informados ao CFM pelo CRM de origem. 
Art. 26. A interdição cautelar ocorrerá desde que existam nos autos elementos de prova que evidenciem a 
probabilidade da autoria e da materialidade da prática do procedimento danoso pelo médico, a indicar a 
verossimilhança da acusação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente, à 
população e ao prestígio e bom conceito da profissão, caso ele continue a exercer a medicina. 
§ 1º Na decisão que determinar a interdição cautelar, o CRM indicará, de modo claro e preciso, as razões de 
seu convencimento. 
§ 2º A decisão de interdição cautelar terá efeito imediato e implicará o impedimento, total ou parcial, do 
exercício da medicina até o julgamento final do PEP, que deverá ser obrigatoriamente instaurado. 
§ 3º A interdição cautelar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo pela plenária do CRM ou, em 
grau de recurso, pela plenária do CFM, em decisão fundamentada.” 
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Cabe ressaltar não haverá extinção do PEP em caso de desistência do denunciante. 

Nessa hipótese, o processo seguirá de ofício.664 Temos, aqui, uma característica inquisitorial 

no âmbito do processo ético-profissional, na medida em que o Conselho de Medicina figura 

como acusador e julgador simultaneamente.665 

Edmilson de Almeida Barros Júnior tece comentários sobre o prosseguimento de 

ofício do processo no âmbito dos Conselhos de Medicina: 

 
Não raras vezes, existem denúncias de não médicos que chegam aos Conselhos de 
Medicina. Uma vez feita a denúncia, muitas vezes superficiais, sem provas e/ou 
infundadas, simplesmente o denunciante desaparece e nunca mais comparece à 
Autarquia para colaborar com a elucidação da verdade. Quando isso ocorre, 
infelizmente na prática, o processo passa a correr de ofício, em que um conselheiro 
(relator) passa a exercer as funções de inquisitor, buscando provas de ofício para 
elucidar o caso, e/ou impondo ao médico a culpa presumida, requisitando que este 
prove sua inocência, para que não venha a ser condenado. 
Na falta do denunciante, o fato de algum Conselheiro de Medicina, na função de 
relator ou não, diligenciar atrás de provas contra o médico ou exigir que este prove 
a sua inocência, para evitar a sua condenação, quebra a neutralidade e a 
imparcialidade inerentes à atividade julgadora.666 
 
 

Concordamos com o posicionamento de Edmilson de Almeida Barros Júnior, pois 

quando um conselheiro passa à condição de inquisitor, há o rompimento da neutralidade e 

da imparcialidade que é intrínseca ao exercício da atividade judicante administrativa.  

Para compatibilizar o PEP com o sistema processual acusatório em caso de ausência 

de um denunciante formal, a alternativa mais adequada seria o encerramento do processo e 

o arquivamento dos autos. Este é o posicionamento de Barros Júnior, com o qual 

concordamos:  

 
Só existe uma possibilidade capaz de harmonizar tudo em conformidade ao 
sistema acusatório: se o denunciante não comparecer, nas vezes em que foi 
regularmente intimado, sem prejuízo a sua responsabilidade criminal, deve o 

                                                 
664 CPEP: “Art. 33. O PEP não poderá ser extinto por desistência da parte denunciante. Nesta hipótese, ele 
seguirá de ofício. 
§ 1º Comprovado o falecimento do médico denunciado, mediante a juntada da certidão de óbito nos autos, será 
extinta a punibilidade em relação a ele, mediante despacho do corregedor. 
§ 2º Comprovado o falecimento do denunciante, mediante a juntada da certidão de óbito nos autos, o PEP 
seguirá de ofício, mediante despacho do corregedor. 
§ 3º Havendo requerimento do cônjuge ou companheiro(a), pais, filhos ou irmãos do denunciante falecido, 
nessa ordem, ele poderá ser admitido como parte denunciante, assumindo o processo no estado em que se 
encontra. 
§ 4º O procedimento administrativo, para apurar doença incapacitante, observará resolução específica. Quando 
também estiver sendo apurada infração ética, sua conclusão deverá ocorrer antes do julgamento do PEP.” 
665 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 344. 
666 Idem, p. 342. 
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procedimento ético que este iniciou ser imediatamente cancelado e os autos 
irremediavelmente arquivados.667 
 
 

Outro ponto relevante diz respeito à falta de publicidade nos julgamentos pelos 

Conselhos de Medicina.  

É assegurado o sigilo processual no PEP. Não há qualquer publicidade no processo 

ético-profissional, inclusive o julgamento é realizado a portas fechadas, nos termos do art. 

92 do CPEP.668  

Segundo nosso entendimento, esse sigilo absoluto no julgamento ético-disciplinar 

compromete a transparência, devendo esta regra ser flexibilizada, à luz do princípio da 

publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, na medida em que os 

Conselhos de Medicina são órgãos integrantes da Administração Pública, na condição de 

autarquias.  

Observa-se, portanto, que ocorreu grande modernização no processo ético-

profissional aplicado aos médicos. No entanto, ainda há questões relevantes a serem 

debatidas e modificadas, para adequar o rito do PEP às garantias constitucionais.  

 

8.4 Penas aplicáveis aos médicos pelos Conselhos de Medicina 

 

Na hipótese de ser julgado procedente o processo ético-profissional contra o médico 

no Conselho de Medicina, é imposta uma pena ao médico.  

Antes de adentrarmos às penas atualmente previstas, façamos uma breve análise 

histórica das sanções éticas que já foram previstas no Brasil.  

                                                 
667 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 344, grifo nosso. 
668 CPEP: “Art. 92. O julgamento ocorrerá a portas fechadas, sendo permitida apenas a presença das partes e 
seus defensores, membros do CRM, o integrante da assessoria jurídica do CRM e funcionários responsáveis 
pelo procedimento disciplinar necessário para o bom funcionamento do Tribunal de Ética Médica até o 
encerramento da sessão.” 
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O Código de Moral Médica de 1929 trazia dispositivo específico sobre as penas 

aplicáveis aos médicos, em seu Capítulo 11, artigo 101º. Preconizava referido dispositivo, 

in verbis:  

 
Capitulo 11: Do Conselho de Disciplina Profissional 
Artigo 101º- As penas que o Conselho de Disciplina Profissional pode aplicar 
variam conforme o grau da falta ou sua reincidência, e são as seguintes:  
1º A advertência privada por escrito ao infrator;  
2º A admoestação verbal feita ao infrator em presença do Conselho;  
3º A interdição que consiste na exclusão do culpado das juntas medicas por um 
tempo que fixara o Conselho em sua  sentença mas que em nenhum caso poderá a 
quatro meses ao impor- la pela primeira vez. Em caso de reincidência, essa pena 
ir-se-á duplicado.  
 
 

 Observa-se que o Código de Moral Médica de 1929 previa somente as penas de 

advertência, admoestação verbal e interdição temporária, uma espécie de exclusão por prazo 

determinado, que não poderia exceder a 4 meses, e em caso de reincidência, a pena máxima 

seria de até 8 anos.  

 O Código de Deontologia Médica, de 1931, também trazia norma específica sobre as 

penas aplicadas ao médico:  

 
Capítulo XIII- Do Conselho de Disciplina Profissional 
Artigo 111º- As penas que o Conselho de Disciplina Profissional pode aplicar, 
variam conforme o grau da falta ou sua reincidência, e são as seguintes:  
1ª- O Conselho enviará, em caráter privado e por escrito, advertência ao infrator;  
2ª- O Conselho enviará extratos do Código, referente á infração, sem aludir á 
denuncia do caso;  
3ª- O Conselho fará uma censura publica no Boletim Oficial, ao médico 
reincidente nas proibições do Código de Deontologia, pedindo a sua exclusão de 
sociedades cientificas e profissionais;  
4ª- Fica instituído um INDEX, para que nele figurem os profissionais indignos do 
exercício da profissão, como penas ás faltas de excepcional gravidade.  
 
 

Verifica-se que o Código de Deontologia Médica de 1931 elencava as penas de 

advertência em caráter privado e por escrito, e em caso de reincidência na prática de conduta 

antiética, realizava-se censura pública no Boletim Oficial, requerendo que fosse excluído 

das sociedades científicas e profissionais. Também foi instituído um Index em que deveriam 

figurar os médicos indignos do exercício da profissão, como pena aplicada às faltas de maior 

gravidade.  

O Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, que: “Regula e fiscaliza o exercício 

da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, 

parteira e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas”, havia sido revogado pelo Decreto nº 
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99.678/1990. No entanto, foi revigorado pelo Decreto de 12 de julho de 1991, permanecendo 

em vigor até os dias atuais.  

Há no Decreto nº 20.931/1932 a previsão de penas a serem impostas aos médicos e 

a outros profissionais da saúde. Veja-se o teor dos artigos 11 e 12:  

 
Art. 11 Os médicos, farmacêuticos, cirurgiões dentistas, veterinários, enfermeiros 
e parteiras que cometerem falta grave ou erro de ofício, poderão ser suspensos do 
exercício da sua profissão pelo prazo de seis meses a dois anos, e se exercem 
função pública, serão demitidos dos respectivos cargos. 
Art. 12 A penalidade de suspensão será imposta no Distrito Federal pelo diretor 
geral do Departamento Nacional de Saude Pública, depois de inquérito 
administrativo apreciado por três profissionais de notório saber e probidade, 
escolhidos um pelo ministro da Educação e Saude Pública, um pelo diretor do 
Departamento Nacional de Saude Pública e um pelo diretor do Departamento 
Nacional do Ensino, e nos Estados pelo respectivo diretor dos serviços sanitários, 
após inquérito administrativo procedido por uma comissão de três profissionais, 
escolhidos um pelo secretário do Interior do Estado, um pelo diretor do serviço 
sanitário e um pelo juiz seccional federal. Em qualquer caso da aplicação da 
penalidade cabe recurso para o ministro da Educação e Saude Pública. 
 
 

Desse modo, observa-se que no Decreto nº 20.931/1932 há a previsão de pena de 

suspensão do exercício profissional pelo prazo de 6 meses a 2 anos, e de demissão do cargo, 

na hipótese de se tratar de função pública.   

Até aqui, podemos observar que gradativamente foi ocorrendo um recrudescimento 

das penas éticas aplicadas aos médicos. Mas não ficou por aí.  

A Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, passou a disciplinar as penas aplicáveis 

aos médicos em seu art. 22:  

 
Art. 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos seus 
membros são as seguintes:  
a) advertência confidencial em aviso reservado;  
b) censura confidencial em aviso reservado;  
c) censura pública em publicação oficial;  
d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias;  
e) cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal.  
 
 

Da leitura do art. 22 da Lei nº 3.268/1957, observa-se que há cinco penas previstas 

nas alíneas “a” a “e”, elencadas em ordem crescente, aplicáveis pelos Conselhos Regionais 

de Medicina aos médicos. Como se vê, a pena máxima é a cassação do exercício profissional, 

ad referendum do Conselho Federal de Medicina.  
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Não existe, no arcabouço normativo ético da Medicina brasileira, uma correlação 

entre as condutas éticas violadas e as penas a serem aplicadas, ficando a critério do Conselho 

de Medicina.  

Assim, por exemplo, um médico acusado de realizar publicidade abusiva, pode 

sofrer um PEP perante o CRM e receber uma pena de advertência confidencial em aviso 

reservado, que corresponde à pena mínima. Um outro médico, em Estado diverso, pode ser 

acusado exatamente da mesma conduta e receber do outro CRM uma pena de cassação do 

exercício profissional, a ser referendada pelo CFM. Vai depender do critério de cada 

Conselho Regional de Medicina, e também, podemos dizer, da “sorte” do médico. Os 

Conselheiros podem “escolher” a pena para cada caso.  

Outro ponto relevante a ser debatido é a falta de uma pena intermediária entre a 

suspensão e a cassação. Pode ser que um médico cometa uma infração ética grave, cuja 

suspensão de até 30 dias não seja adequada, mas por outro lado, cuja cassação mostra-se 

como medida não razoável e desproporcional.  

Não é cabível a reabilitação do médico em caso de cassação do exercício 

profissional. Nesse sentido, dispõe o art. 124 do CPEP – Resolução 2.145/2016, in verbis: 

 
Seção II 
Da Reabilitação Profissional 
Art. 124. Decorridos 8 (oito) anos após o cumprimento da pena e sem que tenha 
sofrido qualquer outra penalidade ético-profissional, poderá o médico requerer sua 
reabilitação ao CRM onde está inscrito, com a retirada dos apontamentos 
referentes a condenações anteriores. 
Parágrafo único. Exclui-se da concessão do benefício do caput deste artigo o 
médico punido com a pena de cassação do exercício profissional, prevista na letra 
“e”, do art. 22 da Lei nº 3.268/1957. 
 
 

 Nota-se que é cabível a reabilitação ao médico, uma vez decorridos 8 (oito) anos 

depois do cumprimento da pena ética aplicada, sem reincidência, mas exclui-se 

expressamente da reabilitação a pena de cassação do exercício profissional, prevista na 

alínea “e” do art. 22 da Lei nº 3.268/1957.  

 Diante desse fato, tem-se que a pena ética de cassação do exercício profissional, ao 

ser referendada pelo Conselho Federal de Medicina, torna-se uma “pena perpétua”.  

 Mesmo no âmbito penal existe a possibilidade de reabilitação criminal do infrator, 

independentemente do crime cometido, depois de 2 (dois) anos da extinção ou do 

cumprimento da pena. Vejamos o que diz o Código Penal em seus arts. 93 e 94:  
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Reabilitação 
Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, 
assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e 
condenação.  
Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, 
previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos 
casos dos incisos I e II do mesmo artigo. 
 
Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em 
que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-
se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier 
revogação, desde que o condenado:   
I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;   
II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom 
comportamento público e privado;   
III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta 
impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove 
a renúncia da vítima ou novação da dívida.   
Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, 
desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos 
requisitos necessários.   
 
 

Quando se trata especificamente de pena restritiva de direitos atinente ao exercício 

profissional, o Código Penal dispõe em seu art. 47, inciso II, que se trata de uma interdição 

temporária:  

 
Interdição temporária de direitos  
Art. 47 - As penas de interdição temporária de direitos são:   
I - proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de 
mandato eletivo;  
II - proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de 
habilitação especial, de licença ou autorização do poder público;  
III - suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo.  
IV – proibição de freqüentar determinados lugares.  
V - proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. (grifo 
nosso) 
 
 

 A análise até aqui realizada evidencia a necessidade de mudança na redação 

do art. 22 da Lei nº 3.268/1957. 

 Nesse sentido, houve a propositura do Projeto de Lei do Senado – PLS nº 

437/2007, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, com o objetivo de alterar a redação 

do art. 22 da Lei nº 3.268/1957.669 

                                                 
669 No PLS 437/2007, foi proposta a seguinte redação para o art. 22 da Lei nº 3.268/1957: 
“Art. 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais aos seus membros são as seguintes: 
a) advertência confidencial em aviso reservado; 
b) censura confidencial em aviso reservado; 
c) censura pública em publicações do conselho regional e do Conselho Federal; 



305 

Destacamos dos argumentos de Justificação trazidos pela Senadora Maria do 

Carmo Alves na propositura de referido PLS 437/2007:  

 
O padrão de penas aplicáveis pelos conselhos regionais de medicina em matéria 
disciplinar foi estabelecido em 1957 com a lei que deu novo ordenamento e 
funções para os conselhos de medicina, criados em 1945.  
Esse padrão tem sido objeto de críticas não apenas em razão de sua 
desatualização como pelos fatos de criar uma gradação imperfeita – um fosso 
entre a pena de suspensão do exercício profissional por trinta dias e a de 
cassação definitiva do mesmo – e não reconhecer e impedir a possibilidade de 
reabilitação.  
Em relação ao primeiro ponto, nossa opinião é a de que faltam penas 
intermediárias entre as atuais de suspensão da atividade profissional por 
trinta dias e de cassação definitiva do diploma – o que corresponde a uma 
verdadeira pena de morte profissional. Nos parece que, pelo caráter de 
perpetuidade desse apenamento, deveria ser deixado para os casos realmente 
graves no qual o médico tenha agido reiteradamente contra os interesses dos seus 
pacientes e, mesmo assim, seja passível de reforma, se decorre de imperícia, 
passível de ser corrigida com o devido treinamento.  
Por outro lado, a ausência de penas intermediárias, favorece a impunidade.  
Em relação ao segundo aspecto, somos a favor de que as sanções – quaisquer que 
sejam elas – devam ser não apenas punitivas, mas também educativas e 
reabilitadoras, permitindo o retorno do apenado à prática profissional uma vez que 
tenha sido comprovadamente reabilitado ética ou tecnicamente. 670 (grifo nosso) 
 
 

                                                 
d) participação e conclusão compulsórias em curso de ética profissional com realização de avaliação final de 
aproveitamento, a ser aferido segundo o disposto no regulamento desta Lei, a cargo do Conselho Federal, como 
requisito para o retorno ao exercício profissional; 
e) participação e conclusão compulsórias em curso ou estágio de aperfeiçoamento ou especialização, como 
requisito para o retorno ao exercício profissional, variando o período de treinamento em conformidade com as 
peculiaridades do caso concreto, atendido o disposto no regulamento desta Lei, a cargo do Conselho Federal; 
f) suspensão do exercício profissional pelo período de um a seis meses; 
g) cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal. 
§ 1º O processo disciplinar será instaurado no âmbito do conselho regional com jurisdição na área onde se 
desenvolverem as atividades médico-profissionais objeto do contencioso. 
§ 2º Em matéria disciplinar, o conselho regional deliberará de ofício ou em conseqüência de representação de 
autoridade ou de qualquer de seus membros ou de denúncia de pessoa interessada, assegurado ao imputado 
ampla defesa, contraditório e todos os demais direitos e garantias do devido processo legal, constitucionalmente 
instituído. 
§ 3º Salvo os casos de gravidade manifesta que exija aplicação imediata das penalidades de suspensão ou 
cassação do exercício profissional, a imposição das penas obedecerá à gradação deste artigo, podendo ser feita 
de forma alternativa ou cumulativa. 
§ 4º Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, no prazo de dez dias, contados da ciência para o 
Conselho Federal, com efeito suspensivo apenas nos casos das alíneas f e g. 
..................................................................................................... 
§ 7º Se a cassação do exercício profissional decorrer de imperícia, a pena poderá ser reformada, ad 
referendum do Conselho Federal, após a demonstração de o apenado ter obtido o treinamento indicado, 
nos termos do inciso e. (NR)” (BRASIL. SENADO FEDERAL. Tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 
437, de 2007. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/82039>. Acesso 
em: 06 dez. 2017, grifo nosso). 
670 BRASIL. SENADO FEDERAL. Tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 437, de 2007. Disponível em: 
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/82039>. Acesso em: 06 dez. 2017. 
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Perfilhamo-nos ao entendimento da Senadora Maria do Carmo Alves, pois o 

modelo de penas previsto no art. 22 da Lei nº 3.268/1957 é desatualizado, traz uma gradação 

imperfeita, com um abismo entre a pena de suspensão do exercício profissional por até 30 

dias e a pena de cassação do exercício profissional de forma definitiva, não havendo a 

possibilidade de reabilitação do médico cassado. Como bem ressalta a Senadora, a cassação 

é, na verdade, uma “pena de morte profissional”.  

Infelizmente, após passar por modificações, com projetos substitutivos que 

subtraíram esse espírito de mudanças da proposta original, o PLS 437/2007 foi arquivado no 

Senado Federal. No entanto, esta matéria merece ser trazida à lume novamente, diante de 

sua extrema relevância.  

Constata-se que no Brasil, o modelo de aplicação das sanções ético-profissionais ao 

médico é muito mais gravoso em comparação ao Direito Penal. A falta de tipicidade cerca a 

aplicação das penas administrativas de insegurança jurídica, ao contrário do que ocorre na 

esfera penal.  

Importa ressaltar que constitui fundamento do princípio da segurança jurídica a 

necessidade de previsibilidade dos atos emanados da Administração Pública bem como de 

estabilidade nas relações jurídicas.  

 

8.4.1 Análise comparativa com as sanções aplicadas por outros Conselhos Profissionais 

 

É relevante realizarmos um exame comparativo das sanções aplicadas por outros 

Conselhos Profissionais, quais sejam, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal 

de Odontologia e o Conselho Federal de Enfermagem, com relação às penas éticas aplicadas 

aos médicos pelos Conselhos de Medicina.  

A análise comparativa possibilita verificar se as penas disciplinares impostas aos 

profissionais da Medicina estão em consonância com o que vem sendo aplicado a outras 

categorias profissionais.  

Passemos a esta análise.  
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8.4.1.1 As sanções disciplinares aplicadas pela Ordem dos Advogados do Brasil 

 

O Estatuto da Advocacia e da OAB – Lei nº 8.906/1994 traz o rol de infrações 

disciplinares dos advogados no art. 34, in verbis:  

 
Art. 34. Constitui infração disciplinar: 
I - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, 
o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos; 
II - manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta 
lei; 
III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a 
receber; 
IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros; 
V - assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial 
que não tenha feito, ou em que não tenha     colaborado; 
VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando 
fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento 
judicial anterior; 
VII - violar, sem justa causa, sigilo profissional; 
VIII - estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou 
ciência do advogado contrário; 
IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; 
X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do 
processo em que funcione; 
XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da 
comunicação da renúncia; 
XII - recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado 
em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública; 
XIII - fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações 
forenses ou relativas a causas pendentes; 
XIV - deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, 
bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para 
confundir o adversário ou iludir o juiz da causa; 
XV - fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a 
terceiro de fato definido como crime; 
XVI - deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão 
ou de autoridade da Ordem, em matéria da competência desta, depois de 
regularmente notificado; 
XVII - prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à 
lei ou destinado a fraudá-la; 
XVIII - solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação 
ilícita ou desonesta; 
XIX - receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto 
do mandato, sem expressa autorização do constituinte; 
XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por 
si ou interposta pessoa; 
XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias 
recebidas dele ou de terceiros por conta dele; 
XXII - reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em 
confiança; 
XXIII - deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à 
OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo; 
XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional; 
XXV - manter conduta incompatível com a advocacia; 
XXVI - fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB; 
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XXVII - tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia; 
XXVIII - praticar crime infamante; 
XXIX - praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação. 
Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível: 
a) prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei; 
b) incontinência pública e escandalosa; 
c) embriaguez ou toxicomania habituais. 
 
 

As sanções disciplinares dos advogados são previstas nos artigos 35 a 39 do 

Estatuto da Advocacia e da OAB. Veja-se:  

 
Art. 35. As sanções disciplinares consistem em: 
I - censura; 
II - suspensão; 
III - exclusão; 
IV - multa. 
Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, após o 
trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de 
censura. 
 
Art. 36. A censura é aplicável nos casos de: 
I - infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art. 34; 
II - violação a preceito do Código de Ética e Disciplina; 
III - violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido 
sanção mais grave. 
Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício 
reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente 
circunstância atenuante. 
 
Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de: 
I - infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34; 
II - reincidência em infração disciplinar. 
§ 1º A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em 
todo o território nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com 
os critérios de individualização previstos neste capítulo. 
§ 2º Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que 
satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. 
§ 3º Na hipótese do inciso XXIV do art. 34, a suspensão perdura até que preste 
novas provas de habilitação. 
 
Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de: 
I - aplicação, por três vezes, de suspensão; 
II - infrações definidas nos incisos XXVI a XXVIII do art. 34. 
Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária 
a manifestação favorável de dois terços dos membros do Conselho Seccional 
competente. 
 
Art. 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma 
anuidade e o máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura 
ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. 
 
 

Constata-se, da análise dos artigos 35 a 38 do EOAB, que existe uma correlação 

entre as sanções previstas e as infrações disciplinares cometidas. As penas aplicáveis aos 
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advogados são previamente estabelecidas, de acordo com cada infração ética praticada. 

Assegura-se dessa forma, o princípio da legalidade e da segurança jurídica. No que tange às 

penas médicas, não existe esta indicação das penas conforme a conduta praticada, ficando a 

critério dos Conselhos de Medicina.  

O art. 40 do EOAB dispõe sobre as circunstâncias atenuantes na aplicação das 

sanções disciplinares:  

 
Art. 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de 
atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras: 
I - falta cometida na defesa de prerrogativa profissional; 
II - ausência de punição disciplinar anterior; 
III - exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da 
OAB; 
IV - prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. 
Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau 
de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as conseqüências da infração são 
considerados para o fim de decidir: 
a) sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção 
disciplinar; 
b) sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. 
 
 

Não existe qualquer previsão de circunstância atenuante no que tange às sanções 

dos profissionais da Medicina.  

O art. 41 do Estatuto da OAB dispõe que:  

 
Art. 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um 
ano após seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom 
comportamento. 
Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido 
de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. 
 
 

Sobre o art. 41 do Estatuto da OAB, explicam Alvaro de Azevedo Gonzaga, Karina 

Penna Neves e Roberto Beijato Junior que:  

 
A reabilitação do advogado poderá ser requerida a qualquer tempo e cabe em 
qualquer tipo de penalidade, sendo o objetivo apagar aquela sanção dos 
antecedentes do advogado, como se voltasse ao estado anterior que se encontrava 
antes da penalidade. Assim, tem-se que a reabilitação retira do assentamento do 
inscrito informações sobre sanção anteriormente sofrida.671 
 
 

                                                 
671 GONZAGA, Alvaro de Azevedo; NEVES, Karina Penna; BEIJATO JUNIOR, Roberto. Estatuto da 
Advocacia e Novo Código de Ética e Disciplina da OAB: comentados. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 193.  
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Dessa forma, no EOAB há a previsão legal expressa no art. 41 de reabilitação do 

advogado que tenha sofrido qualquer tipo de sanção disciplinar, após um ano do 

cumprimento desta. Por outro lado, O CPEP (Resolução do CFM) prevê a reabilitação do 

médico após 8 anos do cumprimento da pena, e veda a reabilitação do profissional cassado, 

o que demonstra o punitivismo exacerbado, sob todos os enfoques, no âmbito dos Conselhos 

de Medicina. 

Constata-se, portanto, que a forma de aplicação das sanções disciplinares pela OAB 

serve de referência para uma possível mudança a ser implementada para os Conselhos de 

Medicina, visto que é a Lei que prevê as sanções, há uma correlação entre as infrações e as 

respectivas sanções, a pena de exclusão somente é aplicada em casos extremamente graves, 

como prova falsa para inscrição e prática de crime infamante, e mesmo nos casos de expulsão 

por crime, há possibilidade de reabilitação do advogado, ou seja, não há pena perpétua no 

âmbito da OAB. Se a sanção disciplinar for decorrente da prática de crime, somente após a 

reabilitação criminal obtida perante o Poder Judiciário será possível requerer a reabilitação 

disciplinar na OAB. 

 

8.4.1.2 As penas aplicadas pelo Conselho Federal de Odontologia 

 

O Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO-118/2012, dispõe 

sobre as penas e suas aplicações no Capítulo XVIII, artigos 51 a 57, in verbis:  

 
CAPÍTULO XVIII 
DAS PENAS E SUAS APLICAÇÕES 
Art. 51. Os preceitos deste Código são de observância obrigatória e sua violação 
sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, 
ainda que de forma indireta ou omissa, às seguintes penas previstas no artigo 18 
da Lei nº. 4.324, de 14 de abril de 1964: 
I - advertência confidencial, em aviso reservado; 
II - censura confidencial, em aviso reservado; 
III - censura pública, em publicação oficial; 
IV - suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; e, 
V - cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. 
Art. 52. Salvo nos casos de manifesta gravidade e que exijam aplicação imediata 
de penalidade mais grave, a imposição das penas obedecerá à gradação do artigo 
anterior. 
Parágrafo Único. Avalia-se a gravidade pela extensão do dano e por suas 
consequências. 
Art. 53. Considera-se de manifesta gravidade, principalmente: 
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I - imputar a alguém conduta antiética de que o saiba inocente, dando causa a 
instauração de processo ético; 
II - acobertar ou ensejar o exercício ilegal ou irregular da profissão; 
III - exercer, após ter sido alertado, atividade odontológica em pessoa jurídica, 
ilegal, inidônea ou irregular; 
IV - ocupar cargo cujo profissional dele tenha sido afastado por motivo de 
movimento classista; 
V - ultrapassar o estrito limite da competência legal de sua profissão; 
VI - manter atividade profissional durante a vigência de penalidade suspensiva; 
VII - veiculação de propaganda ilegal; 
VIII - praticar infração ao Código de Ética no exercício da função de dirigente de 
entidade de classe odontológica; 
IX - exercer ato privativo de profissional da Odontologia, sem estar para isso 
legalmente habilitado; 
X - praticar ou ensejar atividade que não resguarde o decoro profissional; 
XI - ofertar serviços odontológicos de forma abusiva, enganosa, imoral ou ilegal; 
e, 
XII - ofertar serviços odontológicos em sites de compras coletivas ou similares. 
Art. 54. A alegação de ignorância ou a má compreensão dos preceitos deste Código 
não exime de penalidade o infrator. 
Art. 55. São circunstâncias que podem agravar a pena: 
I - a reincidência; 
II - a prática com dolo;  
III - a inobservância das notificações expedidas pela fiscalização, o não 
comparecimento às solicitações ou intimações do Conselho Regional para 
esclarecimentos ou na instrução da ação ética disciplinar; 
IV - qualquer forma de obstrução de processo; 
V - o falso testemunho ou perjúrio; 
VI - aproveitar-se da fragilidade do paciente; e, 
VII - cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente 
ao cargo ou função. 
Art. 56. São circunstâncias que podem atenuar a pena: 
I - não ter sido antes condenado por infração ética; 
II - ter reparado ou minorado o dano; e, 
III - culpa concorrente da vítima. 
Art. 57. Além das penas disciplinares previstas, também poderá ser aplicada pena 
pecuniária a ser fixada pelo Conselho Regional, arbitrada entre 1 (uma) e 25 (vinte 
e cinco) vezes o valor da anuidade. 
§ 1º. O aumento da pena pecuniária deve ser proporcional à gravidade da infração. 
§ 2º. Em caso de reincidência, a pena de multa será aplicada em dobro. 
 
 

Observa-se que o Código de Ética Odontológica traz um sistema de aplicação de 

penas aos odontólogos (dentistas) muito semelhante aos da Medicina, reproduzindo as 

mesmas penas, no art. 51. Há, portanto, em linhas gerais, reprodução do mesmo sistema 

punitivo da Medicina.  

No entanto, o Código de Ética Odontológica apresenta-se à frente em termos de 

técnica, pois elenca quais as situações consideradas de manifesta gravidade, no art. 53, e que, 

conforme inteligência do art. 52, exigem aplicação imediata de pena mais grave. Infere-se 

que as condutas do art. 53 são aquelas que podem ensejar a cassação, por serem mais graves, 

o que é um norte para que os profissionais saibam quais condutas podem retirar-lhe a 

habilitação para o exercício profissional. Diferentemente, na área médica, não há qualquer 
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indicativo nas normas de quais são as condutas mais graves, ensejando a punição conforme 

o livre arbítrio do julgador.  

Ressalte-se, ainda, que no Código de Ética Odontológica há a previsão de 

circunstâncias agravantes e atenuantes, o que não ocorre com a sistemática sancionatória 

ética no âmbito médico.  

 

8.4.1.3 As penas aplicadas pelo Conselho Federal de Enfermagem 

 

O Código de Ética da Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN 311/2007, 

dispõe sobre as infrações e penalidades em seu Capítulo V, artigos 112 a 123, nos termos 

seguintes:  

 
CAPÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
Art. 112 - A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das 
respectivas penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções 
previstas em outros dispositivos legais. 
Art. 113 - Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique 
em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. 
Art. 114 - Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. 
Art. 115 - Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, 
ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem. 
Art. 116 - A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos 
do dano e de suas conseqüências. 
Art. 117 - A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos 
do Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem. 
Art. 118 - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional 
de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de 
julho de 1973, são as seguintes: 
I - Advertência verbal; 
II – Multa; 
III – Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional. 
§ 1º - A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma 
reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas 
testemunhas. 
§ 2º - A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) 
vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em 
vigor no ato do pagamento. 
§3º - A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais 
dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande 
circulação. 
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§ 4º - A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem 
por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas 
publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de 
grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.  
§ 5º - A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será 
divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e 
em jornais de grande circulação. 
Art.119 - As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e 
suspensão do exercício profissional, são da alçada do Conselho Regional de 
Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de enfermagem; a 
pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do 
Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no art. 18, parágrafo 
primeiro, da Lei n° 5.905/73. 
Parágrafo único - Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal 
de Enfermagem, terá como instância superior a Assembléia dos Delegados 
Regionais. 
Art. 120 - Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se: 
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas conseqüências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
Art. 121 - As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo 
a natureza do ato e a circunstância de cada caso. 
§ 1º - São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental 
ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a 
difamar organizações da categoria ou instituições. 
§ 2º - São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, 
debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as 
que causem danos patrimoniais ou financeiros. 
§ 3º - São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, 
deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou 
ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
Art. 122 - São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e 
com eficiência, evitar ou minorar as conseqüências do seu ato; 
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação; 
IV - Realizar ato sob emprego real de força física; 
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
Art. 123 - São consideradas circunstâncias agravantes: 
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem 
de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente 
ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 
 
 

No Capítulo VI do Código de Ética da Enfermagem, artigos 124 a 129, é 

disciplinada a aplicação das penalidades, in verbis:  
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CAPÍTULO VI 
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
Art. 124 - As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, 
cumulativamente, quando houver infração a mais de um artigo. 
Art. 125 - A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que 
está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 27; 30; 32; 34; 35; 38 a 40; 
49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste 
Código. 
Art. 126 - A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está 
estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 a 35; 38 a 43; 
48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 102; 105; 107; 108; 110; 
e 111 deste Código. 
Art. 127 - A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está 
estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 48; 51; 54; 56 a 
59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 deste Código. 
Art. 128 - A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de 
infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 15; 16; 25; 26; 28; 29; 
31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 
72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código. 
Art.129 - A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos 
casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 12; 26; 28; 29; 78 e 79 
deste Código. 
 
 

Verifica-se que o Código de Ética da Enfermagem possui uma melhor técnica se 

comparado ao Código de Ética Médica e ao Código de Ética Odontológica. Isso porque, 

assim como no Estatuto da OAB, o Código de Ética da Enfermagem traz a cominação da 

pena para cada infração ética prevista, garantindo-se a segurança jurídica dos enfermeiros; 

traz situações atenuantes e agravantes; e ainda, no art. 124, há um dispositivo que veda o bis 

in idem na aplicação das penalidades éticas, pois não se pode aplicar mais de uma pena a 

infração ao mesmo artigo.  

 

8.4.2 Análise comparativa com as sanções previstas na Lei n. 8.112/1990 

 

Já realizamos a comparação das sanções aplicada por outros Conselhos de 

Fiscalização Profissional com aquelas estabelecidas aos médicos pelos Conselhos de 

Medicina.  

Cabe ainda tecer uma comparação com as penalidades aplicadas aos servidores 

públicos federais, previstas na Lei 8.112/90 – Estatuto do Servidor Público Federal.  

O art. 117 da Lei nº 8.112/90 traz um rol de proibições aos servidores públicos:  
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Art. 117.  Ao servidor é proibido:  
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato;  
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento 
ou objeto da repartição;  
III - recusar fé a documentos públicos;  
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou 
execução de serviço;  
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;  
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado;  
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político;  
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil;  
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento 
da dignidade da função pública;  
X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada 
ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, 
cotista ou comanditário;  
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;  
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições;  
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;  
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;  
XV - proceder de forma desidiosa;  
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares;  
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto 
em situações de emergência e transitórias;  
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício 
do cargo ou função e com o horário de trabalho;  
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.  
Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se 
aplica nos seguintes casos:   
I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades 
em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou 
em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e  
II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta 
Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses.  
 
 

Os artigos 127 a 132, 134 e 137 da Lei nº 8.112/90 trazem os principais pontos 

sobre a aplicação de penalidades aos servidores públicos, in verbis:  

 
Art. 127.  São penalidades disciplinares:  
I - advertência;  
II - suspensão;  
III - demissão;  
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;  
V - destituição de cargo em comissão;  
VI - destituição de função comissionada.  
 



316 
 

Art. 128.  Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço 
público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.  
Parágrafo único.  O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.  
 
Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de 
proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever 
funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique 
imposição de penalidade mais grave.  
 
Art. 130.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas 
com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração 
sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.  
§ 1o  Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela 
autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a 
determinação.  
§ 2o  Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão 
poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em 
serviço.  
 
Art. 131.  As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros 
cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 
respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração 
disciplinar.  
Parágrafo único.  O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.  
 
Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:  
I - crime contra a administração pública;  
II - abandono de cargo;  
III - inassiduidade habitual;  
IV - improbidade administrativa;  
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;  
VI - insubordinação grave em serviço;  
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa 
própria ou de outrem;  
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;  
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;  
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;  
XI - corrupção;  
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.  
[...] 
 
Art. 134.  Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver 
praticado, na atividade, falta punível com a demissão.  
[....] 
 
Art. 137.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do 
art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em 
cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.  
 
 

Da leitura dos aludidos dispositivos da Lei nº 8.112/90, nota-se que a norma 

especifica as situações em que cada uma das penalidades elencadas é aplicada. Por exemplo, 
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o art. 132 dispõe em quais hipóteses haverá a pena de demissão. Resta evidenciado que o 

sistema de aplicação de penalidades aos servidores públicos federais é transparente, com 

observância ao princípio da segurança jurídica, o que não ocorre no sistema de sanções éticas 

dos médicos.  

Insta destacar que o servidor público demitido fica incompatibilizado para nova 

investidura em cargo público federal pelo período de 5 anos. Esse aspecto equivale à 

possibilidade de reabilitação profissional, inexistente no âmbito dos Conselhos de Medicina.  

 

8.4.3 Estatísticas de decisões nos processos ético-disciplinares julgados pelo Conselho 

Federal de Medicina em grau de recurso ou remessa  

 

No desenvolvimento da presente dissertação, solicitamos ao Conselho Federal de 

Medicina o fornecimento de dados estatísticos atuais sobre as penas disciplinares aplicadas 

aos médicos. Em atendimento à solicitação, foi encaminhado, através de e-mail672, o arquivo 

denominado: “ESTATÍSTICA DE PROCESSOS COM DECISÕES 2010_2015”, referente 

ao Processo CFM 006363/2016, que serviu de base para análise.673  

Do exame dos danos estatísticos enviados pelo Conselho Federal de Medicina, 

observamos os seguintes resultados provenientes do total de 2.758 casos listados na planilha 

a seguir:  

 

 

  

                                                 
672 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Setor de Processos CFM). Resposta ao Prot. CFM 006363/2016. 
Mensagem recebida por <viviane.freitas@usp.br> em 16 jan. 2017. 
673 “Pesquisa de dados obtidos do SIEM – Sistema de Processos Ético Profissional em 01/09/2016. Essa 
estatística é por denunciado, pois um processo pode ter mais de um denunciado”.  
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Tabela 1 – Resultados das decisões do CFM em Processos Ético-Profissionais 

Resultado do Julgamento 

pelo CFM 

Quantidade de casos 

(por denunciado) 

Quantidade em 

percentuais (aproximado) 

Absolvição 790 28,64% 

Advertência confidencial 458 16,60% 

Censura confidencial 639 23,16% 

Censura pública 528 19,14% 

Suspensão por até 30 dias 144 05,22% 

Cassação 75 02,71% 

Extinção 86 03,11% 

Julgamento anulado 31 01,12% 

Recurso intempestivo 07 0,02% 

Total 2.758 100% 

Tabela 1: Processos julgados pelo Conselho Federal de Medicina no período de 2010 a 2015. 

Fonte: informações estatísticas do Conselho Federal de Medicina, Processo CFM 

006363/2016. 

 

Os processos são julgados pelo Conselho Federal de Medicina em duas hipóteses: 

em casos de recursos das decisões dos Conselhos Regionais de Medicina ou na hipótese de 

remessa em processo ético-profissional, quando há uma espécie de desaforamento, 

deslocando-se a competência para o CFM nas situações em que o CPEP específica.  

Seguem os dados da tabela acima em gráfico:   

 



319 

 

Gráfico 1: Processos julgados pelo Conselho Federal de Medicina no período de 2010 a 

2015. Fonte: informações estatísticas do Conselho Federal de Medicina, Processo CFM 

006363/2016. 

 

Observa-se que dos 2.758 casos, 2.634 tiveram seu mérito apreciado, absolvendo-

se ou condenando-se o médico acusado. Dentre os 2.758, verifica-se que 790 denunciados 

foram absolvidos, ou seja, 28,64%. A pena aplicada com maior incidência é a censura 

confidencial, no total de 639 casos, correspondendo a 23,16% dos casos. 

Um aspecto que merece ser observado é que em 6 anos foram aplicadas 75 penas 

de cassação pelo Conselho Federal de Medicina. Destes, 73 foram casos em que as penas 

aplicadas pelos Conselhos Regionais de Medicina foram mantidas, e apenas 2 casos foram 

de pena agravada no âmbito do CFM.  

Considerando-se que foram 75 médicos cassados em 6 anos, há uma média de 12,5 

médicos cassados por ano, e ainda, cerca de 1 médico cassado por mês no Brasil, 

aproximadamente.  

Processos julgados pelo CFM no período de 2010 a 

2015

Absolvição Advertência confidencial Cassação

Censura confidencial Censura pública Extinção

Julamento anulado Recurso intempestivo Suspensão por até 30 dias
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Dentre as especialidades com maior incidência de penas de cassação, destes 75 

casos, temos que as três principais especialidades com médicos cassados são: 

1º) Ginecologia e/ou obstetrícia, com 22 casos, correspondendo a 29,33% dos 

casos; 

2º) Cirurgia plástica, com 9 casos, correspondendo a 12% dos casos; 

3º) Geriatria, com 5 casos, correspondendo a 6,66% dos casos.  

Dentre as condutas antiéticas elencadas que ensejam a cassação, destacam-se as 

seguintes: assédio sexual, aborto, erro médico (imperícia, imprudência, negligência), erro de 

diagnóstico, divulgação de prontuário, declaração de óbito falsa, atestado médico falso, 

fraude em laudo, comercialização, anúncios comerciais, divulgação de medicina 

ortomolecular, divulgação e sensacionalismo, comercialização de medicamentos, 

concorrência desleal, pedofilia, tortura, e o acobertamento de erro.  

Dos 75 casos de cassação, 19 são decorrentes de assédio sexual674, ou seja, crimes 

contra a dignidade sexual na relação médico-paciente, correspondendo a 25,33% dos casos.  

Outro ponto de destaque é o fato de 18 médicos, ou seja, 24%, terem sido cassados 

por condutas culposas, abrangendo erro médico, erro de diagnóstico, e/ou situações de 

imprudência, negligência ou imperícia.  

 

8.5 A falta de indicação das penas aplicáveis para cada infração ético-disciplinar: 

inconstitucionalidade por inobservância do princípio da tipicidade 

 

O médico, assim como todas as demais pessoas, deve responder por suas condutas 

faltosas que causem danos a terceiros. Todavia, por não ser infalível, deve ser 

responsabilizado somente pelos fatos que sejam comprovados de forma técnica, e dessa 

forma, deve receber a imposição de sanção ética conforme parâmetros previamente 

estabelecidos, sem margens para arbitrariedades.675 

                                                 
674 Na análise do arquivo fornecido pelo Conselho Federal de Medicina, interpretamos que a alusão a “assédio 
sexual” refere-se aos crimes contra a dignidade sexual, abrangendo outros tipos penais. 
675 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a., p. 326.  
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A Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, inciso XXXIX, que “não há pena sem 

prévia cominação legal”676, é dizer, para se aplicar uma pena, deve haver uma cominação da 

sanção, com indicação da pena mínima e máxima.  

A Lei nº 3.268/1957 elenca as "penas" aplicáveis aos médicos, mas não traz as 

respectivas condutas punidas com as sanções. Assim, no Código de Ética Médica c/c a Lei 

3.268/1957 não há a indicação da conduta e da respectiva sanção, ou seja, não há uma prévia 

cominação legal.  

Nesse sentido, a Súmula DEJ 003 do CREMESP dispõe que:  

 
SÚMULA DEJ 003. 
Portaria Inaugural. 
Nos processos movidos pelo CREMESP a norma que versa sobre infração ético-
profissional menciona a conduta de forma ampla, sem o caráter da taxatividade. 
O preceito secundário da norma que descreve a infração ético-profissional está 
localizado em outra disposição legal. Desse modo, não é cabível exigir que a peça 
inicial do processo ético-profissional tenha o mesmo rigor que a denúncia do 
processo penal, por exemplo.677 (grifo nosso) 
 
 

Desta feita, o próprio Conselho Regional de Medicina de São Paulo tem 

entendimento sumulado de que nas infrações ético-profissionais há apenas a menção de 

maneira ampla, sem taxatividade quanto à pena aplicada. 

Com efeito, o princípio da tipicidade, que tem como pressuposto a prévia 

cominação legal, deve ser observado não apenas pelo Direito Penal, aplicando-se também 

ao Direito Administrativo Sancionador.  

É intrínseca a relação entre o princípio constitucional da legalidade e o princípio da 

tipicidade.  

Maurício Antonio Ribeiro Lopes explica o alcance do princípio da legalidade na 

seara penal:  

 
Utiliza-se para o definir, tradicional expressão latina que ora apresentamos na sua 
forma mais extensa visando demonstrar a complexidade do princípio pela 
adjunção de outros que derivam de sua estrutura: nullum crimen, nulla poena sine 
praevia lege poenale. O princípio da legalidade não diz respeito exclusivo à 

                                                 
676 CRFB/1988: “Art. 5º [...] XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal;” 
677 Cf. RESOLUÇÃO CREMESP Nº 235, DE 12 DE JANEIRO DE 2012 – consolida as súmulas do CREMESP 
(Disponível em:  
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PesquisaLegislacao&dif=a&ficha=1&id=10468&tipo=RESOLU%C7
%C3O&orgao=Conselho%20Regional%20de%20Medicina%20do%20Estado%20de%20S%E3o%20Paulo&
numero=235&situacao=VIGENTE&data=12-01-2012. Acesso em 30 nov. 2017).  
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previsão expressa do crime (fato típico), mas também da pena. Indispensável que 
tal lei exista previamente ao fato, quer quando estatua o crime, quer quando 
comine a pena (princípio da anterioridade da lei penal).678  
 
 

Desta feita, vê-se que a prévia cominação da pena é corolário do princípio da 

legalidade. 

O princípio da tipicidade consubstancia-se na exigência de predeterminação na 

norma (lex previa, lex scripta) das condutas consideras ilícitas e de suas respectivas sanções, 

de modo que seja possível prever, com um grau de certeza suficiente (lex certa) as 

consequências das condutas comissivas e omissivas dos administrados.679 

Nessa esteira, a necessidade de lex scripta, ou seja, de predeterminação da sanção 

para cada conduta na norma, corresponde à expressão nulla poena sine lege scripta (não há 

pena sem lei anterior escrita), que rechaça a aplicação do costume como base do exercício 

do poder sancionador estatal. 
680

  

No que concerne à exigência de lex previa, verifica-se que este preceito tem como 

premissa que as pessoas conheçam, com antecedência, aquelas condutas que se encontram 

vedadas pelo ordenamento jurídico, o que também se aplica às ações ou omissões 

consideradas como infrações administrativas. Assim, não se admite a possibilidade de um 

indivíduo ser julgado em conformidade com normas que sejam editadas posteriormente à 

conduta que lhe é imputada. 681  

Quanto à lex certa, vê-se que o injusto administrativo deve ser descrito por meio de 

conceitos jurídicos que possibilitem prever, com um grau de clareza suficiente e de forma 

inequívoca, as condutas que configuram uma infração bem como as respectivas penalidades 

a serem aplicadas no caso.682 

                                                 
678 LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípio da legalidade penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1994. (Série princípios fundamentais do Direito Penal Moderno, v. 1, Projeções contemporâneas), 
p. 35-36.  
679 RAMÍREZ TORRADO, María Lourdes. La tipicidad en el derecho administrativo sancionador. In: Revista 
Estudios Del Derecho. Vol. 68, Núm. 151. Medellín (Colômbia): Universidad de Antioquia, Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, 2011. p. 37-50. Disponível em: < 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/view/10010/9229>. Acesso em: 06 jun. 2016, 
p. 39.  
680 Ibidem.  
681 RAMÍREZ TORRADO, María Lourdes. op. cit., p. 39-40.  
682 Idem, p. 40.  
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Destarte, a principal finalidade do princípio da tipicidade é possibilitar que os 

administrados conheçam, sem margens a interpretações ambíguas, quais de suas condutas 

correspondem a infrações e às respectivas sanções previstas.683 

Como visto, os Conselhos de Medicina são órgãos do Estado, e detêm o poder 

disciplinar da classe médica, sendo dotados de atribuição judicante administrativa. Dessa 

forma, na seara da responsabilização ético-disciplinar do médico deve haver a observância 

ao princípio da tipicidade.  

Edmilson de Almeida Barros Júnior assevera que:  

 
A aplicação de sanções éticas em Medicina, com base em critérios subjetivos de 
cada conselheiro, e sem especificação prévia da conduta antiética e sua respectiva 
penalidade, fere a constitucionalidade e é ilegal, podendo ser revista em todos os 
casos pelo Poder Judiciário.684 
 
 

Perfilhamo-nos ao entendimento de Barros Júnior, visto que em observância aos 

princípios da tipicidade e da segurança jurídica, é essencial haver a prévia indicação das 

infrações éticas cometidas pelo médico e de suas respectivas penas.  

Destaca-se, ainda, que a falta de tipicidade nos ilícitos éticos configura violação ao 

princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal.685  

No âmbito intersubjetivo, para a concretização da dignidade da pessoa humana, é 

premente que todas as pessoas recebam tratamento igual pelo Estado e pela comunidade.686  

Ora, se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é 

incompatível com a ordem constitucional e com as premissas de um Estado Democrático de 

Direito a possibilidade, por exemplo, de dois médicos, cada um em seu respectivo Estado, 

praticarem a mesma conduta (v.g. erro médico por imperícia) e serem tratados desigualmente 

pelos Conselhos de Medicina, um recebendo a pena de censura reservada e o outro a pena 

de cassação do exercício profissional, conforme o livre critério de cada órgão. 

                                                 
683 RAMÍREZ TORRADO, María Lourdes. op. cit., p. 48.  
684 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 254. 
685 Reza o art. 5º, caput, da Constituição da República, in verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” 
686 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 54-55. 
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A punição ético-disciplinar deve ser igual para todos os médicos, o que, 

necessariamente, somente ocorrerá com a previsão das penas para cada conduta antiética, 

contemplando-se o princípio da tipicidade.  

Além disso, entendemos que a tipificação das condutas antiéticas com as 

respectivas penas, na seara médica, além de conferir segurança jurídica para os médicos, 

também é uma forma de cercar de garantias jurídicas os Conselheiros dos CRMs e do CFM 

que julgam os processos ético-profissionais e aplicam as penas.  

Como exercem atividade pública, os Conselheiros também estão sujeitos à 

responsabilização jurídica por sua atuação profissional, e ter um parâmetro normativo de 

aplicação das sanções éticas, sem discricionariedade, é uma forma de resguardá-los de 

futuras acusações de arbitrariedade na imposição das penas, o que, em tese, pode ensejar 

indenizações e responsabilidade inclusive nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, 

por violação aos princípios da Administração Pública, previstos no art. 11 da Lei nº 

8.429/1992.  

Nesse sentido, Edmilson de Almeida Barros Júnior assevera que:  

 
Os Conselhos de Medicina são Autarquias Federais e seus Conselheiros são 
equiparados a funcionários públicos para fins penais. Não fosse o bastante, o 
Conselheiro dos Conselhos de classe, estritamente vinculado ao princípio da 
legalidade, pode eventualmente incorrer em improbidade administrativa.687 
 
 

O alto grau de subjetividade nos julgamentos e a falta de tipicidade das condutas 

antiéticas fulminam de inconstitucionalidade a aplicação de sanções pelos Conselhos de 

Medicina.   

Destarte, ante a inobservância ao princípio da tipicidade e à ausência de segurança 

jurídica, é possível concluir que a forma como é aplicada a penalidade aos médicos pelos 

Conselhos de Medicina mostra-se incompatível com a Constituição da República.  

É premente a necessidade de revisão do Código de Ética Médica, para que seja 

estabelecida em cada ilícito ético a sua respectiva pena, dentre as cinco modalidades 

elencadas no art. 22 da Lei nº 3.268/1957.688 

                                                 
687 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 343-344. 
688 Idem, p. 338. 
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8.6 A discricionariedade na aplicação das penas pelos Conselhos de Medicina 

  

Outro ponto que merece ser debatido, ainda em relação à ausência de prévia 

cominação das sanções imputadas às infrações éticas no âmbito da Medicina, é a questão da 

discricionariedade na aplicação das penas.  

Indaga-se: é compatível com a ordem constitucional a utilização de critério 

discricionário na aplicação de sanções pelos Conselhos de Medicina? 

É preciso ter em mente que os Conselhos de Medicina integram a Administração 

Pública.  

Toda a atividade administrativa deve ser realizada objetivando a concretização do 

interesse público. O administrador é apenas um gestor, não é detentor da titularidade do 

interesse público que deve concretizar.  

Possibilitar juízos discricionários no âmbito da Administração Pública significa 

relativizar o Direito.689 

Para Luis Henrique Madalena:  

 
Admitir que o Direito delegue para o administrador escolhas que ficam ao 
seu alvedrio, partindo da definição de princípios em uma concepção 
teleológica, em que estes convertem-se em mandados de otimização que 
possuem o condão de abrir a interpretação do direito e abrir o leque de 
possíveis respostas, apresenta-se claramente antidemocrático. Não é possível 
que se realize uma interpretação do direito em que a democracia, de forma 
democrática, delegue a definição do direito para instrumentos não democráticos, 
o que é o mesmo que dizer que se escolhe democraticamente não ser mais 
democrático. Ora, qualquer "método" interpretativo que leve a um tal resultado de 
subverter a Constituição em múltiplas formas, indiscutivelmente retirando-lhe 
normatividade, não pode ser tida como autêntica, não sendo nada além de 
verdadeiro golpe ao Estado Democrático de Direito.690 (grifo nosso)  
 
 

                                                 
689 MADALENA, Luis Henrique. Discricionariedade Administrativa e Hermenêutica. Salvador: JusPodivm, 
2016, p. 209. 
690 Idem, p. 211. 



326 
 

Concordamos com o posicionamento de Luis Henrique Madalena pois permitir que 

decisões fiquem ao alvedrio do administrador, mediante os critérios de conveniência e 

oportunidade, mostra-se totalmente antidemocrático.  

É preciso haver uma limitação ao poder estatal, restringindo as possibilidades de 

decisões discricionárias, pelo arbítrio, para assegurar a dignidade da pessoa humana. 

Trazendo esta concepção para o âmbito das Ciências Médicas, é necessário haver a limitação 

do poder dos Conselhos de Medicina para assegurar a dignidade humana dos médicos, sob 

pena destes se tornarem meros objetos do arbítrio dos órgãos de classe.  

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet:  

 
O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e 
pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para 
uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, 
enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os 
direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não 
haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, 
poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças.691 
 
 

Considerando-se a indisponibilidade do interesse público, tem-se que a 

competência sancionadora do Estado é totalmente vinculada. Em outras palavras, nas 

hipóteses de cometimento de infrações pelos administrados, deve a Administração Pública 

proceder à devida apuração, e conforme o caso, aplicar a sanção respectiva, sem qualquer 

margem para discrionariedade, mediante conveniência ou oportunidade.  

 A imposição de sanções na esfera do Direito Administrativo Sancionador enseja, 

como consequência, o cerceamento de direitos individuais ou, conforme o caso, a restrição 

ao patrimônio do administrado, razão pela qual não é admitido o juízo discricionário.  

Em observância à indisponibilidade do interesse público, não há competência 

discricionária para aplicação de sanções disciplinares no âmbito do Direito Administrativo 

Sancionador. Assim, a aplicação de sanções em qualquer seara sancionatória administrativa 

deve ser feita a partir de um juízo de legalidade, mediante um processo de interpretação das 

normas, e não de um juízo de discricionariedade. 

                                                 
691 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 59.  
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 Não obstante, no âmbito da Medicina no Brasil, não há possibilidade de realizar-

se esse juízo de legalidade, diante da inexistência de previsão de quais penas são aplicadas 

a cada uma das infrações éticas previstas no Código de Ética Médica.  

Conforme bem observa Barros Júnior:  

 
Não basta o denunciante e o conselho comprovarem, mediante elementos de 
certeza, a culpabilidade do infrator ético. Deve haver prévia e expressa previsão 
não somente das infrações éticas, mas também, com a mesma essencialidade da 
sua respectiva penalidade. É uma questão que interessa diretamente não somente 
aos médicos denunciados, mas a toda a sociedade, já que se trata da limitação do 
arbítrio e do poder punitivo do Estado, aqui representado pela Administração 
Pública, onde por sua vez é representado por uma Autarquia Federal - os 
Conselhos de Medicina, na qualidade de tribunais de ética. 
Uma condenação aplicada exclusivamente com base no "prudente arbítrio e 
subjetividade do julgador" é arbitrária. Não se concebe que uma infração ética 
venha desacompanhada de sua respectiva sanção. Aceitar ou defender esse fato 
como correto é atestar a licitude do excesso/abuso de poder da autoridade 
administrativa julgadora.692 
 
  

Nesse contexto, abre-se margem para a prática de arbitrariedades nos julgamentos 

pelos Conselhos de Medicina, pois as penas são aplicadas por critérios volitivos, de tal sorte 

que o sistema sancionatório ético dos médicos, da forma como está estruturado, mostra-se 

incompatível com o Estado Democrático de Direito e com a ordem constitucional vigente.  

  

8.7 A inconstitucionalidade da pena de cassação do exercício profissional 

 

O regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador submete-se aos vetores 

axiológicos estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dentre 

os quais se destacam a dignidade da pessoa humana, os princípios da legalidade, da 

proporcionalidade e da inafastabilidade da jurisdição, a segurança jurídica, a culpabilidade 

do agente e a vedação a penas perpétuas.  

Nesse cenário, cumpre-nos examinar, neste ponto da dissertação, a pena de 

cassação do médico à luz da Constituição Federal de 1988.  

                                                 
692 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 337. 
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Sobre a pena de cassação do médico, Décio Policastro observa que:    

 
A pena máxima é aplicada em caso de infração de tal gravidade que, uma vez 
imposta, o médico fica definitivamente proibido de exercer a medicina em todo o 
país. Impossibilita-o, inclusive, de requerer a reabilitação, assim como de obter a 
retirada do registro da condenação no seu prontuário existente no Conselho.693 
 
 

Com efeito, a Constituição da República preconiza em seu art. 5º, XLVII, “b”, que 

não haverá penas de caráter perpétuo.694 

Significa dizer, “não haverá imposição de pena para toda a vida, ou seja, toda e 

qualquer pena terá caráter temporário”.695 

Existe uma divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à aplicabilidade do 

disposto no art. 5º, XLVII, “b”, da CRFB/1988.  

O entendimento majoritário é de que a vedação a penas de caráter perpétuo aplica-

se somente ao âmbito do Direito Penal, havendo também o posicionamento de que aludida 

norma diz respeito somente a penas privativas de liberdade.696 

No entanto, existe uma corrente, à qual nos filiamos, de que a leitura desse 

dispositivo constitucional deve ser feita de forma ampla, de modo a abarcar tanto as “penas” 

do Direito Penal, quanto as do Direito Administrativo Sancionador, abrangendo, portanto, 

as penas disciplinares.  

Nesse sentido, entende Alexandre Magno Fernandes Moreira: 

 

                                                 
693 POLICASTRO, Décio. op. cit., p. 19.  
694 Estabelece o inciso XLVII do art. 5º Constituição Federal, in verbis: 
“Art. 5º [...] 
XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis;” (grifo nosso)  
695 FERRAZ FILHO, José Francisco Cunha. op. cit., p. 37.  
696 Nesse sentido, confira-se: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONSELHO DE MEDICINA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CASSAÇÃO POR MOTIVO ÉTICO. 
TRANSCURSO DO TEMPO. 1. O ato administrativo possui base na Lei nº 3.268/57 (art. 22, alínea e), anterior 
aos fatos, e normativa interna do CFM, válida e vigente, não havendo qualquer eiva na medida contestada. 2. 
Não há que indagar do caráter perpétuo da medida administrativa, pois não se trata de pena privativa de 
liberdade, não tendo o simples decurso do tempo o condão de garantir que ao impetrante se reconheça - ou que 
o punido reconquiste - a ética profissional necessária à reabilitação, mostrando-se inviável presunção por mero 
transcurso temporal. 3. Sentença que se mantém pelos seus bem lançados fundamentos. (TRF4, AC 5009155-
56.2011.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos 
autos em 21/09/2012)” (grifo no original). 
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O Direito Administrativo Sancionador, portanto, deve utilizar a vasta gama de 
conhecimentos jurídicos já produzidos pelo Direito Penal, pois são 
substancialmente iguais e derivam da mesma fonte constitucional. 
Há uma situação específica no art. 5°, XLVII, que veda determinadas penas: a 
proibição das penas de caráter perpétuo. Normalmente identificadas com a prisão 
perpétua, essas sanções são criticadas por sua desproporcionalidade e pela 
ausência de crença no poder de recuperação do ser humano. 
Porém, como visto, não há como restringir essa proibição às penas privativas de 
liberdade: quaisquer penas de duração perpétua devem ser consideradas 
inconstitucionais, inclusive aquelas cominadas pelo Direito Administrativo.697 

 

À luz da Constituição Federal de 1988 e do Estado Democrático de Direito, 

qualquer pena perpétua, inclusive impostas no âmbito do Direito Administrativo, devem ser 

tidas por inconstitucionais.  

Sobre o tema, Amanda Maciel Carneiro faz a seguinte reflexão sobre o âmbito de 

incidência da vedação à pena perpétua prevista no art. 5º, XLVII, “b”, da Lei Maior:  

 
Perceptível, portanto, que a perpetuidade não diz somente respeito à 
impossibilidade de penas privativas de liberdade perpétuas, mas sim incluem as 
penas de suspensão e interdição de direitos, além de quaisquer outras que possam 
vir a serem criadas. O que é expressamente proibido, conforme redação, é o caráter 
da perpetuidade. 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, constituição de feliz acepção 
“cidadã”, portanto, as penas ad infinitum são incompatíveis com o ordenamento 
pátrio vigente, assim como as de banimento, as cruéis, as de trabalhos forçados ou 
as de morte. 
A despeito de o inciso encontrar-se próximo a incisos que versam sobre o direito 
penal, é incabível admitir-se que essa proibição diz respeito somente às penas do 
direito penal; o aceite desta idéia possibilitaria a previsão, por exemplo, de penas 
de morte ou banimento em esfera civil ou administrativa. 
Permitir que uma lei, ainda que federal, estimule a presença de penas perpétuas 
abre vasto precedente para que várias leis, de outras esferas ou entes, sintam-se 
tentadas a extrapolarem suas competências (erro, por si só, já gravíssimo) – mesmo 
que isso represente ir contra a Constituição Federal. 
Independentemente da ação do indivíduo em sua sociedade, entendeu o legislador 
maior que esse deve ser visto sob o prisma de sua característica de ser humano, o 
que o dota de direitos e o protege de ter sua vida ou liberdade subtraídas para 
sempre.698 
 
  

                                                 
697 MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. Limites constitucionais são tênues na aplicação de sanções. In: 
Revista Consultor Jurídico, 5 de setembro de 2007. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2007-set-
05/limites_constitucionais_sao_tenues_aplicacao_sancoes?imprimir=1>. Acesso em 12 dez. 2017.  
698 CARNEIRO, Amanda Maciel. A inconstitucionalidade da previsão de penas perpétuas para o serviço 
público – um estudo acerca do parágrafo único do artigo 137 da Lei 8112. 03/05/12. Disponível em: < 
http://www.oab-sc.org.br/artigos/inconstitucionalidade-previsao-penas-perpetuas-para-servico-publico-
ndash-estudo-acerca-do-paragrafo/237>. Acesso em 12 dez. 2017.  
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Há julgados nos Tribunais Superiores pátrios proferidos no sentido de que a 

proibição a imposição de penas de caráter perpétuo abarca também as decisões 

administrativas.699  

Nesse norte, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:  

 
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
PROCESSUAL CIVIL. PENA DE INABILITAÇÃO PERMANENTE PARA 
O EXERCÍCIO DE CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INADMISSIBILIDADE: ART. 5 , XLVI, 
"e", XLVII, "b", E § 2 , DA C.F. REPRESENTAÇÃO DA UNIÃO, PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO: LEGITIMIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DO R.E. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. À época da interposição do R.E., o 
Ministério Público federal ainda representava a União em Juízo e nos Tribunais. 
Ademais, em se tratando de Mandado de Segurança, o Ministério Público oficia 
no processo (art. 10 da Lei nº 1.533, de 31.12.51), e poderia recorrer, até, como 
"custos legis". Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada nas contra-razões, no 
sentido de que lhe faltaria legitimidade para a interposição. 2. No mérito, é de se 
manter o aresto, no ponto em que afastou o caráter permanente da pena de 
inabilitação imposta aos impetrantes, ora recorridos, em face do que dispõem o 
art. 5 , XLVI, "e", XLVII, "b", e § 2 da C.F. 3. Não é caso, porém, de se anular a 
imposição de qualquer sanção, como resulta dos termos do pedido inicial e do 
próprio julgado que assim o deferiu. 4. Na verdade, o Mandado de Segurança é 
de ser deferido, apenas para se afastar o caráter permanente da pena de 
inabilitação, devendo, então, o Conselho Monetário Nacional prosseguir no 
julgamento do pedido de revisão, convertendo-a em inabilitação temporária ou 
noutra, menos grave, que lhe parecer adequada. 5. Nesses termos, o R.E. é 
conhecido, em parte, e, nessa parte, provido. 10 
(RE 154134, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 
15/12/1998, DJ 29-10-1999 PP-00017 EMENT VOL-01969-01 PP-00191)  (grifo 
nosso)  
 
 

Na mesma linha de pensamento, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:  

 
FUNDAÇÃO. Curadores. Ação de destituição. Ministério Público. 
Legitimidade. 
O MP tem legitimidade para propor ação de destituição de curador de fundação, 
no desempenho do seu dever de velar pelas fundações. 
O art. 26 do CCivil não foi revogado pelo CPC de 1939 e está em vigor. 
A destituição, porém, não pode ser em caráter "definitivo", como pena 
perpétua do exercício de direito civil. 
Cerceamento de defesa inexistente. 
Recurso conhecido em parte, e nessa parte provido. 
(REsp 162.114/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA 
TURMA, julgado em 06/08/1998, DJ 26/10/1998, p. 122) (grifo nosso) 
 
 
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRETOR DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENA DE INABILITAÇÃO PERMANENTE. 

                                                 
699 Tramita no STF a ADI 2975, em que se debate a constitucionalidade do art. 137, parágrafo único, da Lei nº 
8.112/90, que dispõe que em certas situações, previstas no próprio dispositivo legal, não há mais a possibilidade 
de o servidor público demitido retornar ao serviço público federal. Discute-se na ADI a violação ao art. 5 º, 
inciso XLVII da CRFB/1988, que veda a imposição de pena em caráter perpétuo. 
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IMPOSSIBILIDADE. ART. 5., LXXVII, PAR. 2., E LXVI, LETRA E, DA CF. 
DEFERIMENTO. 
I. Os direitos e garantias expressamente previstos na constituição federal não 
excluem outros tantos decorrentes do regime e dos principios nela adotados (art. 
5., LXXVII, par.2.). 
II. A vedação as penas de carater perpetuo não pode ser interpretada 
restritivamente, estendendo-se as penalidades de suspensão e interdição de 
direitos capitulados no inciso LXVI, letra e, do mesmo artigo. 
III. Segurança conhecida. 
(MS 1.119/DF, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 18/12/1991, DJ 16/03/1992, p. 3071, REPDJ 01/06/1992, p. 
8021) (grifo nosso) 
 
 

Do voto do Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, no MS 1.119/DF, extrai-

se o seguinte excerto: “A vedação às penas de caráter perpétuo é princípio albergado na 

Constituição Federal que não pode ser interpretado restritivamente, como se dirigido apenas 

às sanções criminais”.700 

Como dito alhures, a Lei nº 3.268/1957 prevê, em seu art. 22, alínea “e”, a cassação 

do exercício profissional do médico, pena máxima a ser aplicada, sem possibilidade de 

reabilitação.  

Interessante apontar que a nomenclatura utilizada pela Lei nº 3.268/1957 é “penas”.  

O texto constitucional não traz qualquer ressalva ao se referir a penas perpétuas. 

Realizando-se uma interpretação conforme a Constituição, entendemos, portanto, que a pena 

perpétua de cassação do exercício profissional do médico é inconstitucional.  

Segundo Barros Júnior:  

 
A Lei 3.268/57, ato normativo editado antes da promulgação da Carta 
Constitucional de 1988, estabelece as penalidades disciplinares aplicáveis ao 
médico pelo órgão de classe. A penalidade de cassação do exercício profissional 
não foi recepcionada devido à flagrante inconstitucionalidade. A conclusão é 
confirmada porque o Código de Processo Ético Profissional dos Conselhos de 
Medicina do Brasil afirma que o instituto da reabilitação não se aplica à pena de 
cassação, o que, para o médico, a torna perpétua, vedada expressamente pela Lei 
Maior. A cassação do exercício profissional é pena de caráter perpétuo e não 
pode ser adotada, no Brasil, para nenhuma categoria profissional, em 
decorrência de expressa vedação constitucional e do princípio ressocializador 
de política criminal.701 
 
 

                                                 
700 STJ, MS 1.119/DF, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
18/12/1991, DJ 16/03/1992, p. 3071, REPDJ 01/06/1992, p. 8021.  
701 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a. (grifo nosso) 
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Desse modo, Barros Júnior entende que a pena de cassação do exercício profissional 

do médico não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Concordamos com esse 

posicionamento do autor. 

É possível afirmar que não houve recepção da pena ética de cassação do médico 

pela Constituição de 1988 por diversos fatores, dentre os quais se destacam a violação à 

dignidade da pessoa humana e ao princípio da proporcionalidade, além da proibição de penas 

perpétuas.  

A pena de cassação do exercício profissional é, na realidade, uma verdadeira “pena 

de morte profissional” para o médico.  

A Constituição Federal elenca, em seu art. 1º, III, a dignidade da pessoa humana 

como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.  

Explica José Francisco Cunha Ferraz Filho, ao interpretar o inciso XLVII do art. 5º 

da Lei Maior, que houve a proibição de certos tipos de penas pelo Constituinte de 1988 por 

serem consideradas “atentatórias à dignidade da pessoa humana”.702 

Ingo Wolfgang Sarlet ensina o significado de dignidade da pessoa humana:  

 
[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida 
em comunhão com os demais seres humanos.703 
 
 

Observa-se que a pena de cassação do médico, mormente diante da impossibilidade 

de reabilitação, configura-se como uma infringência ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, impossibilitando-lhe de exercer a profissão para a qual estudou por muitos anos, e 

de obter as condições materiais para assegurar o mínimo existencial para uma sobrevivência 

digna, fruto de seu trabalho.  

Outro ponto que merece destaque é a violação ao princípio da proporcionalidade na 

aplicação da pena de cassação do médico pelos Conselhos de Medicina.  

                                                 
702 FERRAZ FILHO, José Francisco Cunha. op. cit., p. 36.  
703 SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 60, grifo do autor. 
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Odete Medauar explica que:  

 
O princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem 
impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida 
superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, 
segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as 
atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, 
com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social.704 
 
 

Realizando-se o exame da cassação da pena do médico, sem possibilidade de 

reabilitação profissional sob a ótica constitucional, vê-se que a permanência desta 

modalidade de sanção no ordenamento jurídico não se sustenta à luz do princípio da 

proporcionalidade, pois se trata de medida extremamente gravosa que não atende ao 

interesse público. Muito pelo contrário, a cassação do médico tem um custo social 

demasiadamente elevado.  

O número de médicos no Brasil é insuficiente para atender toda a demanda da 

população, principalmente nas regiões mais longínquas, nas periferias e cidades interioranas, 

e nesse sentido, cassar um médico sem possibilitar-lhe uma nova oportunidade de exercer a 

profissão traz prejuízos para toda a coletividade, por diminuir o acesso das pessoas à saúde, 

um direito social fundamental.  

O art. 43705 do Código Penal elenca as penas restritivas de direitos, que são penas 

autônomas, mas que podem substituir as penas privativas de liberdade nas hipóteses 

elencadas no art. 44706. Dentre as penas alternativas, insere-se a pena de interdição 

temporária de direitos. Na esfera ética, a pena de suspensão do médico é uma forma de 

interdição temporária do direito de exercer a profissão.  

                                                 
704 MEDAUAR, Odete. op. cit., p. 135. 
705 Dispõe o art. 43 do CP:  
“Art. 43. As penas restritivas de direitos são:  
I - prestação pecuniária;  
II - perda de bens e valores;  
III - limitação de fim de semana.  
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;  
V - interdição temporária de direitos;  
VI - limitação de fim de semana.”   
706 Eis a redação do art. 44 do CP:  
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:  
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência 
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
II – o réu não for reincidente em crime doloso;  
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos 
e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.” 
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José Renato Nalini sustenta que o modelo de penas alternativas do Direito Penal 

deve ser aplicado no âmbito da infração ético-profissional do médico. 

Afirma o autor que:  

 
Não vejo por que tais penas alternativas também não pudessem ser aplicadas em 
nível de infração ético-disciplinar. Não é muito difícil a modificação da Lei 3268 
de 1957, para talvez acrescentar um mero parágrafo: ‘As penas poderão ser 
substituídas pelas penas alternativas já existentes no ordenamento’.      
Quantas pessoas não seriam recuperáveis, principalmente considerando-se que o 
médico é alguém que passou pela faculdade que é a mais difícil, pela residência, 
por um processo de formação tão apurado! Temos que acreditar que não seja 
alguém que precise de outro tipo de pena, senão uma reciclagem.707 
 
 

O pensamento de José Renato Nalini é muito interessante, pois evidencia que a 

melhor pena a ser aplicada a um médico no âmbito ético é a reciclagem, posicionamento este 

com o qual concordamos.  

Conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, a suspensão ou a 

cassação do exercício profissional não inibem um médico de cometer crimes. Confira-se:  

 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. 
ESTUPRO. 56 VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE 
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. PERICULOSIDADE DO RÉU. 
SUSPENSÃO DO REGISTRO PROFISSIONAL QUE NÃO IMPEDE A 
REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. 1. A apontada ilegalidade da 
prisão preventiva decretada em desfavor do paciente já foi submetida à apreciação 
por este Tribunal (HC 100.429/SP), até mesmo para evidenciar a inexistência de 
constrangimento ilegal apta a afastar a incidência da Súmula 691/STF. [...] 11. O 
afastamento do paciente de suas atividades profissionais, mediante suspensão do 
seu registro profissional, não impede a reiteração das condutas criminosas 
descritas na denúncia, sejam elas, em tese, praticadas dentro ou fora da clínica. 12. 
Aliás, nem todas as condutas criminosas imputadas à Roger Abdelmassih foram 
praticadas em relação a pacientes, mas consta dos autos que há funcionária 
também vítima das ações inescrupulosas do seu empregador, não do seu médico. 
13. A suspensão ou até a cassação do registro profissional de medicina não 
impossibilitam que o paciente torne a engendrar outros crimes contra a 
liberdade sexual, inclusive no âmbito da Clínica e Centro de Pesquisa em 
Reprodução Humana Roger Abdelmassih, da qual é fundador e principal 
clínico, possuindo acesso irrestrito às dependências do estabelecimento. 14. 
Em outras palavras, a suspensão do registro profissional do paciente, por 
falta de pertinência lógica ou jurídica, não pode ser considerada como 

                                                 
707 NALINI, José Renato. Responsabilidade Ético-Disciplinar do Médico: Suspensão e Cassação do Exercício 
Profissional. (Palestra). In: Anais do XII Encontro dos CRMs das Regiões Sul e Sudeste. Livros do Cremesp. 
2001. Disponível em: 
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes_capitulos&cod_capitulo=3>. Acesso 
em: 22 maio 2016. 
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elemento impeditivo da reiteração criminosa, inclusive em razão da 
periculosidade registrada do paciente. 15. Por fim, a circunstância de o paciente 
ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa não se mostra 
obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e 
condições previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 
2ª Turma, DJ 02.09.2005). 16. Ordem denegada, ficando revogada a decisão 
concessiva da liminar e restaurados os efeitos do decreto prisional em questão. 
(HC 102098, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 
15/02/2011, DJe-151 DIVULG 05-08-2011 PUBLIC 08-08-2011 EMENT VOL-
02561-01 PP-00098) (grifo nosso) 
 
 

Constata-se, portanto, que não se pode justificar a permanência da pena de cassação 

do médico no ordenamento jurídico brasileiro sob o argumento de impedir a reiteração 

delitiva, pois para este desiderato devem ser adotadas as medidas sancionadoras do Direito 

Penal.  

Aliás, a nosso ver, mesmo ao médico que tenha cometido crimes deve ser dada uma 

nova chance de exercício da profissão, após um processo de reeducação, de reabilitação 

profissional.  

Nesse contexto, também é importante realizarmos um cotejamento com as penas 

aplicadas aos médicos no Direito Comparado.  

Na Colômbia, o exercício da Medicina é regulamentado pela Ley 23, de 1981708. 

Referida norma elenca as penas aplicadas aos médicos em seu art. 83, in verbis:  

 
CAPITULO III 
DE LAS SANCIONES 
Articulo 83. A juicio del Tribunal Etico Profesional, contra las faltas a la ética 
médica, de acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en ellas, proceden las 
siguientes sanciones: 
a. Amonestación privada; 
b. Censura, que podrá ser: 
1. Escrita pero privada. 
2. Escrita y pública 
3. Verbal y pública. 
c. Suspensión en el ejercicio de la Medicina, hasta por seis meses. 
d. Suspensión en el ejercicio de la Medicina, hasta por cinco años. 
 
 

Vê-se que a pena ética máxima aplicada aos médicos na Colômbia é a suspensão 

do exercício da Medicina por até 05 (cinco) anos, não havendo a previsão de cassação 

                                                 
708 COLÔMBIA. Ley 23, de 1981. (18 de febrero). Disponível em: < 
http://www.tribunalnacionaldeeticamedica.org/site/biblioteca_documental>. Acesso em 10 dez. 2017. 
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profissional, o que condiz com o princípio da proporcionalidade na aplicação das 

penalidades éticas.  

O Estatuto Disciplinar dos Médicos de Portugal, aprovado pela Lei n.º 117/2015, 

de 31 de agosto709 (Anexo I), no art. 13º de seu respetivo Anexo, prevê as sanções aplicáveis 

ao médico, in verbis:  

 
Artigo 13.º 
Sanções disciplinares 
1 - As sanções disciplinares são as seguintes: 
a) Advertência; 
b) Censura; 
c) Suspensão até ao máximo de 10 anos; 
d) Expulsão. 
2 - A sanção prevista na alínea a) do número anterior é aplicada ao membro que 
cometa infração com culpa leve e consiste em mero reparo pela irregularidade 
praticada. 
3 - A sanção prevista na alínea b) do n.º 1 é aplicável a infrações leves, praticadas 
com negligência, e consiste num juízo de reprovação ética pela falta cometida. 
4 - A sanção prevista na alínea c) do n.º 1 é aplicável aos casos de infrações graves, 
praticadas com negligência grosseira ou dolo eventual, e consiste no afastamento 
total do exercício da medicina durante o período de aplicação da sanção, 
constituindo, entre outras, causas de suspensão, as seguintes infrações: 
a) Desobediência a determinações da Ordem, quando estas correspondam ao 
exercício de poderes vinculados conferido por lei; 
b) Violação de quaisquer deveres consagrados na lei ou no Estatuto e regulamentos 
da Ordem e que visem a proteção da vida, da saúde, do bem-estar ou da dignidade 
das pessoas, quando não lhe deva corresponder sanção superior; 
c) Encobrimento do exercício ilegal da medicina; 
d) Prática de infração disciplinar que também constitua crime punível com pena 
de prisão superior a um ano. 
5 - A sanção de suspensão de duração superior a cinco anos só pode ser aplicada 
mediante deliberação que obtenha a maioria de dois terços dos votos de todos os 
membros efetivos do conselho disciplinar competente. 
6 - A sanção prevista na alínea d) do n.º 1 é aplicável: 
a) Quando tenha sido cometida infração disciplinar com culpa grave que também 
constitua crime punível com pena de prisão superior a três anos; 
b) Quando se verifique incompetência profissional notória, com perigo grave para 
a integridade física e psíquica ou vida dos pacientes ou da comunidade; 
c) Quando ocorra encobrimento ou participação na violação de direitos da 
personalidade dos doentes; 
d) Quando tenha sido cometida infração disciplinar que afete gravemente a 
dignidade e o prestígio profissional, retirando idoneidade ao médico para o 
exercício da profissão. 
7 - A sanção de expulsão só pode ser aplicada mediante deliberação que obtenha 
a maioria de dois terços dos votos de todos os membros efetivos do conselho 
disciplinar competente. 
8 - No caso de profissionais em regime de livre prestação de serviços em território 
nacional, as sanções previstas nos n.os 5 e 6 assumem a forma de interdição 
temporária ou definitiva do exercício da atividade profissional neste território, 
consoante os casos, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 
32.º 

                                                 
709 PORTUGAL. Lei nº 117/2015. 31 ago. 2015. Disponível em: < 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&nid=2433&pagina=1&ficha=1>. Acesso 
em: 15 dez. 2017.  
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9 - Sempre que a infração resulte da violação de um dever por omissão, o 
cumprimento das sanções aplicadas não dispensa o arguido do cumprimento 
daquele, se tal ainda for possível. 

 

O art. 32 do Anexo do Estatuto Disciplinar dos Médicos de Portugal710, por seu 

turno, prevê a reabilitação do médico expulso da Ordem dos Médicos:  

 
Artigo 32.º 
Reabilitação 
1 - No caso de aplicação de sanção de expulsão, decorridos que sejam 10 anos, o 
membro pode ser reabilitado, mediante requerimento e desde que se preencha 
cumulativamente os seguintes requisitos: 
a) Tenha havido reabilitação judicial, se a ela houver lugar; 
b) Não haja riscos para a saúde dos pacientes e da comunidade; 
c) Se mostre acautelada a dignidade da medicina; 
d) O reabilitando tenha revelado boa conduta, podendo, para o demonstrar, utilizar 
os meios de prova admitidos em direito. 
2 - Quando a expulsão tenha ocorrido por força do disposto na alínea b) do n.º 6 
do artigo 13.º, a reabilitação depende da prestação de provas públicas, em termos 
a fixar em regulamento. 
3 - Em casos especiais, a reabilitação pode ser limitada à prática de certos atos 
médicos. 
 
 

Observa-se que em Portugal há uma correlação, ainda que tênue, entre as condutas 

e as penas aplicadas aos médicos, cuja imposição não é tão discricionária como no Brasil. A 

expulsão, que no Brasil, corresponde à cassação do médico, ocorre somente em hipóteses 

excepcionais, taxativamente elencadas. Há, ainda, a previsão de reabilitação dos médicos 

expulsos da Ordem dos Médicos.  

Desse modo, entendemos que o sistema de sanção disciplinar dos médicos em 

Portugal apresenta-se com maior compatibilidade com os princípios do Estado Democrático 

de Direito, em comparação ao sistema brasileiro.  

No Reino Unido, foi instituído um guia de sanções para membros dos tribunais de 

ética médica, com aplicabilidade a partir de 30.05.2017, denominado: “Sanctions guidance 

for members of medical practitioners tribunals and for the General Medical Council’s 

decision makers".  

Dessa forma, atualmente, no Reino Unido, existe a previsão do registro do médico 

cancelado ser restabelecido após o prazo de 5 anos.711 Além disso, há uma inter-relação entre 

                                                 
710 PORTUGAL. Lei nº 117/2015. 31 ago. 2015. Disponível em: < 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&nid=2433&pagina=1&ficha=1>. Acesso 
em: 15 dez. 2017. 
711 Dispõe o guia de sanções éticas do Reino Unido que: “"111 A doctor who has been erased cannot apply 
to be restored to the medical register until five years have elapsed. At that stage the tribunal will have to 
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os sistemas penal e ético-disciplinar, pois o médico, até cumprir a pena, não pode atuar de 

forma irrestrita.712 

Desta feita, na Colômbia não há previsão da pena de cassação, na medida em que a 

pena máxima aplicada ao médico é de suspensão por até 05 anos. Em Portugal e no Reino 

Unido há previsão da pena de cassação, mas com possibilidade de reabilitação do médico.  

O exame do Direito Comparado permite-nos constatar que a tendência 

contemporânea é de possibilitar uma nova oportunidade de exercício profissional ao médico 

cassado.  

Ademais, a análise do Direito Comparado permite-nos verificar que no Brasil é 

extremo o punitivismo ético, enquanto que nos outros países a tendência é de aplicação de 

sanções mais justas aos profissionais da Medicina, compatíveis com os direitos 

fundamentais.  

Portanto, constata-se que a penalidade de cassação do exercício profissional, sem a 

possibilidade de reabilitação do médico, por ter caráter de pena perpétua e por violar 

princípios basilares da ordem jurídica, é eivada de inconstitucionalidade.  

As penas de reeducação e de suspensão temporária do médico mostram-se mais 

eficazes do ponto de vista ético, compatíveis com a dignidade da pessoa humana, o princípio 

da proporcionalidade, o Estado Democrático de Direito, e com a ordem constitucional 

vigente.  

Segundo Bernd Schünemann:  

 
Parece, assim, claro que um sistema de controle administrativo não pode substituir 
a utilização do direito penal, mas apenas complementá-la, e que por vezes se pode 
dispensar o controle administrativo mais facilmente do que o direito penal, [...]. 
Conclui-se, assim, que não é sustentável a tese de que o emprego do direito penal 
é em princípio subsidiário e posterior ao controle por autoridades da 
administração.713 

                                                 
decide whether the doctor is fit to resume unrestricted practice. Further guidance on doctors’ restoration to the 
medical register is provided in the Guidance for doctors on restoration following erasure by a medical 
practitioners tribunal." (GENERAL MEDICAL CONCIL. Sanctions guidance for members of medical 
practitioners tribunals and for the General Medical Council’s decision makers. Disponível em: 
<http://www.mpts-uk.org/DC4198_Sanctions_Guidance_23008260.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. p. 33) 
(grifo nosso) 
712 Prevê também o guia de sanções éticas do Reino Unido que: “"119 As a general principle, where a doctor 
has been convicted of a serious criminal offence or offences, they should not be permitted to resume 
unrestricted practice until they have completed their sentence " (GENERAL MEDICAL CONCIL. op. cit., 
p. 35) (grifo nosso) 
713 SCHÜNEMANN, Bernd. Estudos de Direito Penal, Direito Processual Penal e Filosofia do Direito. Coord. 
Luís Greco. Vários tradutores. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 78-79.  

http://www.mpts-uk.org/DC4198_Sanctions_Guidance_23008260.pdf
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Neste ponto, importa ressaltar que da forma como está estruturado o sistema 

punitivo no âmbito dos Conselhos de Medicina, na seara médica o Direito Penal não é a 

medida mais gravosa por parte do Estado, é dizer, não configura a ultima ratio, papel esse 

exercido pelo Direito Administrativo Disciplinar.  

 

8.8 A prescrição no processo ético-profissional médico: Lei n. 6.838/1980  

 

O poder punitivo estatal, em todas as suas vertentes, não é ad eternum, não se protrai 

na eternidade, diante da limitação temporal existente nas diversas esferas jurídicas.  

A prescrição é a perda do prazo para responsabilização jurídica pela prática de um 

ato ilícito. Pode ocorrer na esfera cível, conforme os prazos previstos no Código Civil, na 

seara penal, consoante os prazos prescritos no Código Penal, nos âmbitos administrativo e 

ético-disciplinar. O tempo para decurso do lapso prescricional varia conforme a norma 

jurídica violada.  

O artigo 1º da Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980714, expressa, in verbis:  

 
Art 1º A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo 
disciplinar, através de órgão em que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco) anos, 
contados da data de verificação do fato respectivo. 
 
 

Dessa forma, de acordo com o texto legal, a punibilidade do profissional liberal 

prescreve em 5 (cinco) anos da data da verificação do fato.  

De acordo com Genival Veloso França:  

 
A medicina, na qualidade de profissão liberal, tem como característica a liberdade 
do exercício de suas atividades, na mais ampla autonomia e dentro de uma 
compatibilidade com a ordem pública e social. Tal liberdade, é evidente, está em 
tudo aquilo que essa ordem admite como lícito e necessário. 

                                                 
714 A Lei nº 6.838/1980 “Dispõe sobre o prazo prescricional para a punibilidade de profissional liberal, por 
falta sujeita a processo disciplinar, a ser aplicada por órgão competente.” 
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Mesmo que a profissão médica esteja sujeita aos modelos socioeconômicos 
vigentes e o médico transformado em assalariado ou servidor público, ainda assim 
ela não perdeu seu caráter liberal.715 
 
 

A Lei nº 6.838/1980 aplica-se ao médico, que é considerado profissional liberal, 

independentemente da natureza de sua relação de trabalho, seja como autônomo, empregado 

ou servidor público. 

Segundo Barros Júnior:  

 
São requisitos da prescrição: (a) existência de pretensão alegável na esfera judicial 
ou extrajudicial (também chamada administrativa); (b) inércia do titular da ação 
(no caso, os Conselhos de Medicina) pelo seu não exercício; (c) duração da inércia 
por certo lapso temporal preestabelecido; e (d) ausência de fato ou ato que possa 
interromper, suspender ou impedir o curso prescricional.716 
 
 

No tocante à prescrição, dispõem os artigos 112 a 115 do Código de Processo Ético-

Profissional, in verbis:  

 
Art. 112. A punibilidade por falta ética sujeita a PEP prescreve em 5 (cinco) anos, 
contados a partir da data do efetivo conhecimento do fato pelo CRM.  
Art. 113. Após o conhecimento efetivo do fato pelo CRM o prazo prescricional 
será interrompido:  
I − pelo conhecimento expresso ou pela citação do denunciado, inclusive por meio 
de edital;  
II − pelo protocolo da defesa prévia;  
III − por decisão condenatória recorrível;  
Art. 114. A sindicância ou PEP paralisado há mais de 3 (três) anos, pendente de 
despacho ou julgamento, será arquivado de ofício ou por requerimento da parte 
interessada, sem prejuízo de ser apurada a responsabilidade decorrente da 
paralisação.  
Art. 115. Deferida medida judicial de suspensão da apuração ética, em qualquer 
fase, o prazo prescricional fica suspenso enquanto perdurar seus efeitos, quando 
então voltará a fluir. 
 
 

Dessa forma, percebe-se que o prazo prescricional da punibilidade por falta ética 

praticada pelo médico é de 05 (cinco) anos, contados a partir do efetivo conhecimento do 

fato pelo Conselho Regional de Medicina, independentemente do lapso temporal decorrido 

entre a data do cometimento da infração ética e a ciência da autarquia fiscalizadora da classe 

médica.  

                                                 
715 FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010, p. 22.  
716 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a, p. 285. 
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Esse entendimento dos Conselhos de Medicina tem tido chancelado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme verificamos nos seguintes julgados:  

 
ADMINISTRATIVO. TRANCAMENTO DE PROCESSO ÉTICO-
DISCIPLINAR. ART. 1º DA LEI N. 6.838/80. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei n. 6.838/80, a competência para o 
exercício do direito de investigar e punir o profissional liberal é do Conselho 
Profissional no qual aquele se encontra inscrito, e o início do prazo prescricional 
se dá pela verificação do fato pelo órgão de classe. 
2. No caso, não ocorreu a extinção da punibilidade prevista no artigo 1º da Lei n. 
6.838/80, pois a verificação do fato pelo Conselho Regional de Medicina se deu 
em 2 de julho de 2001 e a instauração do processo ético-disciplinar ocorreu no 
referido mês. 
3. Recurso especial provido. 
(REsp 1263157/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015) 
 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SANÇÃO 
DISCIPLINAR. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
CONHECIMENTO DO FATO. 
1. Por inexistir omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada e pelo 
princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os presentes Aclaratórios como 
Agravo Regimental. 
2. O termo a quo do prazo prescricional, para fins de sanção disciplinar, é a data 
em que a Administração tem ciência do fato. 
Precedentes do STJ. 
3. Agravo Regimental não provido. 
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1174637/RS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 19/04/2011) 
 
 

Na prática, a punibilidade dos médicos, assim como a dos demais profissionais 

liberais, não prescreve pelo decurso do tempo. Assim, por exemplo, um fato ocorrido há 

mais de 30 anos, do qual o CRM tem ciência somente agora, poderia levar a uma 

responsabilização ético-profissional do médico.  

Neste ponto, a repercussão da sanção ético-profissional também se mostra muito 

mais gravosa do que no âmbito penal. A prescrição penal é muito mais benéfica para o réu 

do que a prescrição no âmbito ético-profissional, visto que qualquer crime, por mais grave 

que seja, prescreve em no máximo 20 anos.  

A nosso ver, a forma de contagem do prazo prescricional prevista no art. 1º da Lei 

nº 6.838/1980 apresenta resquícios do regime ditatorial em que foi editada, e mostra-se 

incompatível com o Estado Democrático de Direito.  
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O Anexo do Estatuto Disciplinar dos Médicos de Portugal dispõe sobre a prescrição 

no art. 6º717, in verbis:  

 
Artigo 6.º 
Prescrição do procedimento disciplinar 
1 - O direito a instaurar o procedimento disciplinar prescreve no prazo de cinco 
anos, a contar da prática do ato, ou do último ato em caso de prática continuada. 
2 - Se a infração disciplinar constituir simultaneamente infração criminal para a 
qual a lei estabeleça prescrição sujeita a prazo mais longo, o procedimento 
disciplinar apenas prescreve após o decurso deste último prazo. 
3 - O prazo de prescrição do procedimento disciplinar corre desde o dia em que o 
facto se tiver consumado. 
4 - O prazo de prescrição só corre: 
a) Nas infrações instantâneas, desde o momento da sua prática; 
b) Nas infrações continuadas, desde o dia da prática do último ato; 
c) Nas infrações permanentes, desde o dia em que cessar a consumação. 
5 - O procedimento disciplinar também prescreve se, desde o conhecimento pelo 
órgão competente para a instauração do mesmo ou desde a participação efetuada 
nos termos do n.º 1 do artigo 10.º, não se iniciar o procedimento disciplinar 
competente no prazo de um ano. 
6 - O prazo de prescrição do procedimento disciplinar suspende-se durante o 
tempo em que o procedimento disciplinar estiver suspenso, a aguardar despacho 
de acusação ou de pronúncia em processo penal ou uma decisão de primeira 
instância, dependendo da complexidade do processo. 
7 - O prazo de prescrição volta a correr a partir do dia em que cessar a causa da 
suspensão. 
8 - O prazo de prescrição do procedimento disciplinar, referido nos n.os 1 e 5, 
interrompe-se com a notificação ao arguido: 
a) Da instauração do procedimento disciplinar; 
b) Da acusação. 
9 - A prescrição do procedimento disciplinar tem sempre lugar quando, desde o 
seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal da 
prescrição acrescido de metade. 
 
 

Nota-se, portanto, que em Portugal o direito de instaurar procedimento disciplinar 

contra o médico, via de regra, prescreve em cinco anos, contados a partir da data do 

cometimento da infração ética, e se esta corresponder a tipo penal, a prescrição ocorrerá após 

a prescrição do crime.  

Esse modelo português compatibiliza-se com os direitos fundamentais e com a 

ordem democrática, vedando-se que exista uma possibilidade de punição do médico de 

forma indiscriminada, a qualquer tempo.  

 

                                                 
717 PORTUGAL. Lei nº 117/2015. 31 ago. 2015. Disponível em: < 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&nid=2433&pagina=1&ficha=1>. Acesso 
em: 15 dez. 2017. 
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8.9 O controle jurisdicional sobre a aplicação das penas pelos Conselhos de Medicina 

 

A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, inciso XXXV718, o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Assim, nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser afastado 

da apreciação pelo Poder Judiciário.  

Pois bem. Os Conselhos de Medicina, na condição de autarquias corporativas, 

exercem o poder de polícia ao fiscalizar e regulamentar a atividade médica no Brasil.  

Como não há uma pena prevista para cada infração ético-profissional do médico, a 

atuação dos Conselhos de Medicina é discricionária, com fundamento nos critérios de 

conveniência e oportunidade.  

O julgamento das ações judiciais propostas em face das decisões emanadas dos 

Conselhos de Medicina é de competência jurisdicional da Justiça Federal.  

Realizamos uma pesquisa jurisprudencial nos sítios do Superior Tribunal de Justiça 

e dos 05 (cinco) Tribunais Regionais Federais do país.  

Constatamos que o posicionamento predominante dos Tribunais pátrios é no 

sentido de que as decisões proferidas pelos Conselhos de Medicina, ainda que 

discricionárias, são válidas e, no mérito, não são passíveis de revisão pelo Judiciário, que 

examina os aspectos formais do processo ético-profissional, como o número de 

Conselheiros, a observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 

e a ocorrência de prescrição.  

No entanto, diante da forma como têm sido conduzidos alguns processos ético-

profissionais, por exemplo, com condenações dos médicos acusados sem um lastro 

probatório mínimo, e ainda, com decisões que aplicam penas éticas de forma 

desproporcional, está ocorrendo uma tênue mudança no entendimento jurisprudencial sobre 

o tema, havendo muitos casos em que as penas aplicadas pelos Conselhos de Medicina estão 

sendo anuladas judicialmente.  

                                                 
718 CRFB/1988, “Art. 5º [...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito;” 
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A falta de tipicidade das sanções previstas no Código de Ética Médica possibilita a 

anulação judicial das penas impostas pelos Conselhos de Medicina.719 

Analisemos, a seguir, alguns julgados selecionados no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, em que houve a anulação da decisão proferida 

pelos Conselhos de Medicina.  

a.-) Superior Tribunal de Justiça: 

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE MEDICINA. 
ANULAÇÃO DE PENALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.  
I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório 
dos autos, concluiu que, ao aplicar a penalidade administrativa, o Conselho não 
observou a necessária gradação das penas, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 
3.268/57, considerando nula a pena aplicada. Rever tal entendimento implica 
reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. 
Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 
II - É incabível o exame do recurso especial pela alínea c, do inciso III, do 
permissivo constitucional, quando incidente na hipótese o enunciado n. 7 da 
Súmula do STJ. 
III - Agravo interno improvido. 
(AgInt no AREsp 927.585/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017) 
 
 

No julgamento do AgInt no AREsp 927.585/SP, manteve-se a decisão do Tribunal 

de origem que anulou a penalidade administrativa aplicada pelo Conselho de Medicina por 

não observar a gradação de penas prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 3.268/57. 

 
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 
CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR. 
NULIDADE DA PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO 
INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DESPROVIDO. 
1. Hipótese em que o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias fáticas dos 
autos, concluiu que houve ausência de motivação específica e explícita para a 
imposição da penalidade no processo disciplinar. Inviável o exame do Apelo 
Nobre, porquanto demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, 
medida vedada em sede de Recurso Especial. 
2. Agravo Interno do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO desprovido. 
(AgInt no AREsp 958.592/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017) 
 
 

                                                 
719 BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito Médico: abordagem constitucional da responsabilidade 
médica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011a., p. 338. 
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Conforme decidido no AgInt no AREsp 958.592/SP, a falta de motivação específica 

e explícita para impor a pena ao médico em processo disciplinar enseja nulidade.  

 
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. PENA DE CASSAÇÃO DO 
REGISTRO PROFISSIONAL. SÚMULA 7/STJ. 
1. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões 
que delimitaram a controvérsia, não se verificando nenhum vício que possa 
nulificar o acórdão recorrido. 
2. O Tribunal de origem, em análise fático-probatória, concluiu que não há prova 
suficiente para justificar a aplicação da cassação do registro profissional do 
recorrido. 
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a 
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo 
fático-probatório constante dos autos, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 
7/STJ. 
Agravo interno improvido. 
(AgInt no AREsp 854.072/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016) 
 
 
 

Consoante entendimento firmando no AgInt no AREsp 854.072/DF, a condenação 

à pena de cassação em processo ético-disciplinar deve ter prova suficiente para justificar a 

imposição da pena.  

 

b.-) Tribunal Regional Federal da 1ª Região:  

 
PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. PROCESSO 
ÉTICO-ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. 
POSSIBILIDADE. PENA DE SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 
ARTS. 104, 131 E 132 DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. INFRAÇÃO 
DESCARACTERIZADA. LIVRE PENSAMENTO. ART. 5º, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  1. A 
apreciação de processo ético profissional pelo Poder Judiciário não está restrito 
aos aspectos formais do ato administrativo quando tratar-se de processo 
disciplinar, com aplicação de pena, em atenção aos princípios da dignidade da 
pessoa humana, da culpabilidade e da proporcionalidade.  2. A concessão, por 
médico, de entrevistas a respeito de novos procedimentos cirúrgicos e seus 
benefícios resulta do exercício da livre manifestação de pensamento, resguardado 
pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, e não caracteriza quebra da ética 
profissional.  3. Mantida a condenação das rés ao pagamento de honorários 
advocatícios que, fixados em 10% sobre o valor da causa, não ofendem o § 4º e 
atendem aos parâmetros das alíneas do § 3º, ambos do art. 20 do Código de 
Processo Civil, e não aviltam o exercício da advocacia.  4. Apelações e remessa 
oficial à que se nega provimento. 
(AC 0031991-92.2001.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 
MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.319 de 
25/02/2011) 
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No julgamento da Apelação Cível 0031991-92.2001.4.01.0000, decidiu o TRF da 

1ª Região que a apreciação de processo ético-profissional pelo Poder Judiciário não se 

restringe aos aspectos formais do ato administrativo na hipótese de processo disciplinar, com 

imposição de pena, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

culpabilidade e da proporcionalidade. Portanto, nesse julgado, a Justiça Federal adentrou no 

mérito da decisão do Conselho de Medicina.   

Entendeu-se, no referido julgado, que a concessão, por médico, de entrevistas sobre 

novos procedimentos cirúrgicos e seus respectivos benefícios é corolário do exercício da 

livre manifestação de pensamento, assegurado pelo art. 5º, IV, da Constituição da República, 

não caracterizando a violação da ética profissional.   

No mesmo sentido, foi o julgado da Apelação Cível 0007218-22.1997.4.01.0000: 

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHOS REGIONAL E 
FEDERAL DE MEDICINA. CONCESSÃO DE ENTREVISTAS SOBRE NOVA 
TÉCNICA DE TRATAMENTO DA MIOPIA. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE 
CENSURA. ILEGALIDADE. PEDIDO PROCEDENTE.  1. As decisões 
proferidas pelas autarquias profissionais em processo administrativo disciplinar 
são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário.  2. A entrevista dada por 
profissional médico acerca de nova técnica de tratamento da miopia (cirurgia 
refrativa) caracteriza-se como livre manifestação do pensamento, que não pode ser 
objeto de vedação, sob pena de violação do direito constitucional constante do art. 
5º, IV, da Constituição Federal.  3. Apelação provida. 
(AC 0007218-22.1997.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.439 
de 14/08/2009) 
 
 

Desta feita, quando há violação ao direito constitucional de livre manifestação do 

pensamento do médico, a penalidade ética é passível de anulação pelo Judiciário.  

 
ADMINISTRATIVO. CONSELHOS REGIONAL E FEDERAL DE 
MEDICINA. PROCESSO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. 
INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO. RECOMEÇO. TRANSCURSO DO PRAZO 
QUINQUENAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA  1. A 
Lei n. 6.838/88, bem como o Código de Ética Médica, introduzido pela Resolução 
n. 1.464/96, do Conselho Federal de Medicina, a propósito da disciplina do prazo 
prescricional, preceituam que o prazo prescricional é de cinco anos e tem por 
termo inicial duas situações explícitas: primeira, a data em que conhecida a prática 
do fato infracional por parte da Entidade competente; e, caso não decorridos cinco 
anos, da notificação do profissional, ou o seu expresso reconhecimento, sobre a 
prática infracional. Pecedentes: AMS 200434000225135, DESEMBARGADOR 
FEDERAL CATÃO ALVES, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 
DATA:24/09/2010 PAGINA:127. AMS 00317642819944036100, 
DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - TERCEIRA 
TURMA, DJU DATA:20/11/2002.  2. Não dispõe a Lei citada sobre o termo final 
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do prazo prescricional. Este deve ser compreendido, ainda que em interpretação 
sistemática da norma prevista no art. 2º, da Lei n. 6.838/80, através de ato 
praticado pela Entidade competente, conclusivo acerca da penalidade aplicável. 
No caso em que aplicada a pena de cassação para o exercício profissional, 
consoante explicitado nas razões de pedir e reiteradas no recurso de apelação, 
segundo preceitua a Lei n. 3.268, de 30 de setembro de 1.957, art. 22, e, dispõe ser 
competência dos Conselhos Regionais, ad referendum do Conselho Federal de 
Medicina.  3. São fatos incontroversos que, em março de 1987 foi aberto, de ofício, 
processo administrativo disciplinar em face do autor. Sua notificação foi 
promovida em novembro de1989, ensejando a interrupção da prescrição consoante 
a norma do art. 2º, da Lei 6.838/80. Em janeiro de 1995 foi proferida decisão pelo 
Conselho Regional de Medicina de São Paulo, impondo a penalidade de cassação. 
Esta já após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, expirado em novembro de 
1994. Contudo, a decisão conclusiva sobre a pena de cassação, observada a norma 
do art. 22, e, da Lei 3.268/57, de competência do Conselho Federal de Medicina, 
somente foi proferida em 11 de abril de 1996. Fato que, igualmente, corrobora a 
ocorrência do prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva 
disciplinar.  4. Apelação provida para conceder a segurança. Sem honorários 
advocatícios. 
(AC 0027246-06.2000.4.01.0000 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL ITELMAR 
RAYDAN EVANGELISTA, 6ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1880 de 
06/12/2013) 
 
 

Ao julgar a Apelação Cível 0027246-06.2000.4.01.0000 o Tribunal Regional da 1ª 

Região decidiu que diante da morosidade do processo ético-profissional no Conselho de 

Medicina, a penalidade de cassação do exercício profissional aplicada foi nula.  

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PODER 
DISCIPLINAR. MÉDICO. REGISTRO. CASSAÇÃO. CONSELHO FEDERAL 
DE MEDICINA - CFM. COMPOSIÇÃO. ILEGALIDADE. JULGAMENTO 
NULO. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO.  1. Não está em discussão 
causa cujo valor monetário seja aferível, o que afasta a hipótese de não haver 
remessa oficial prevista no art. 475, § 2º, do CPC.  2. Não tendo sido publicada a 
sentença e não constando dos autos a regular intimação do réu, afastada a 
intempestividade do recurso de apelação.  3. O apelado não requereu a apreciação 
de agravo retido em suas contrarrazões à apelação, razão pela qual não se conhece 
do agravo retido por ele interposto (art. 523, § 1º, do CPC).  4. Prescrição 
quinquenal por falta sujeita a processo disciplinar (art. 1º da Lei 6.838/1980) não 
verificada na hipótese.  5. O art. 58 e §§ da Lei 9.649/1998, que determinou que a 
composição dos conselhos profissionais deveria ser regulamentada pelos próprios 
conselhos, obedecida a representatividade de cada unidade da federação, foi 
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 1717-6/DF.  6. 
A Resolução CFM 1.541/1998, que determinou a composição do CFM por 28 
conselheiros, perdeu seu fundamento de validade. Na data do julgamento 
administrativo, permaneceu em vigor o disposto no art. 4º da Lei 3.268/1957, que 
estabelecia a composição por 10 conselheiros, eleitos pelos CRMs.  7. Aplicada 
pelo CRM/MG pena de cassação do registro profissional ao autor, o julgamento 
do recurso voluntário e o reexame necessário da decisão pelo CFM foi ilegal, nulo. 
A composição do Conselho por 28 conselheiros, em 13/06/2002, não tem 
fundamento legal - a legislação vigente à época (Lei 3.268/1957) não pode ser 
alterada por resolução do Conselho. Princípio da legalidade.  8. A Lei 
11.000/2004, que deu nova redação ao art. 4º da Lei 3.268/1957 - composição do 
CFM por 28 conselheiros - não tem o condão legalizar o julgamento viciado, 
porquanto vedada a retroatividade da Lei, na hipótese.  9. Agravo retido não 
conhecido.  10. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. 
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(AC 0030271-70.2004.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 
MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.574 de 
27/02/2009) 
 
 

No julgado da Apelação Cível 0030271-70.2004.4.01.3400, o TRF da 1ª Região 

anulou a pena de cassação imposta tendo em vista que o julgamento do reexame necessário 

pelo Conselho Federal de Medicina não observou o quórum previsto em lei para proceder 

ao julgamento ético.  

 
PROCESSUAL CIVIL. E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FATO NOVO 
SUPERVENIENTE. ART. 462, CPC. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS 
PENAL E ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO: INEXISTÊNCIA DO FATO. 
HIPÓTESE DOS AUTOS. PUNIÇÃO COM APLICAÇÃO DE "CENSURA 
PUBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL". CRM-AM E CFM. ANULAÇÃO. 
VERBA HONORÁRIA.  1. Rejulgamento dos segundos embargos de declaração 
opostos por JOÃO BOSCO LOPES BOTELHO, por força da decisão proferida 
pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 
978.361/DF.  2. A respeito da possibilidade de análise de fato novo, superveniente 
ao ajuizamento da ação ou interposição de recurso, esta Corte, reiteradamente, tem 
decidido que: "(...) é lícito ao juiz, autorizado pelo art. 462 do Código de Processo 
Civil, levar em consideração, no momento do julgamento, fato novo superveniente 
à propositura de ação e, em razão de julgados do Excelso Pretório, alterar, por 
meio de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, a decisão 
embargada" (EDAMS 2004.38.00.039942-4/MG, Rel. Desembargador Federal 
Catão Alves, Sétima Turma,e-DJF1 p.267 de 13/03/2009).  3. Reafirmado em 
diversos precedentes que: "(...) as instâncias penal e administrativa são 
independentes, exceto a absolvição criminal por negativa de autoria ou pela 
inexistência do fato, hipóteses que a instância administrativa se vincularia ao juízo 
penal (...)" (AC 2008.34.00.000395-5/DF; Rel. Des. Federal SELENE MARIA 
DE ALMEIDA; QUINTA TURMA; data de julgamento: 22/10/2008; publicação/ 
fonte: e-DJF1 p. 986, de 21/11/2008).  4. "As responsabilidades disciplinar, civil 
e penal são independentes entre si e as sanções correspondentes podem se cumular 
(art. 125); entretanto, a absolvição criminal, que negue a existência do fato ou de 
sua autoria, afasta a responsabilidade administrativa (art. 126)". MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001." (REsp 1.012.647/RJ; Rel. Ministro Luiz Fux; Primeira Turma; 
data da decisão: 23/11/2010; publicação/ fonte: DJE 03/12/2010).  5. Hipótese em 
que o autor, ora embargante, juntou aos autos cópias da sentença da revisão 
criminal em que restou reconhecido que: "(...) em não havendo o fato criminoso, 
como, aliás, já foi reconhecido por duas decisões judiciais transitadas em julgado, 
concluo que outra não pode ser minha decisão senão a de, com base no artigo 621 
do CPP, julgar procedente o pedido para, reconhecendo a inexistência do fato 
criminoso imputado ao autor, absolvê-lo nos moldes do artigo 386, I do CPP."  6. 
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 
atualizado (art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC).  7. Embargos de declaração acolhidos, 
com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação a fim de anular a pena de 
"censura pública em publicação oficial", imputada ao autor/apelante pelo 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas e confirmada pelo 
Conselho Federal de Medicina, ante o reconhecimento da inexistência do fato na 
instância criminal e condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, 
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 20, 
§§ 3º e 4º, do CPC). 
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(EDEAC 0009887-09.2001.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR 
FEDERAL REYNALDO FONSECA, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.488 de 
14/09/2012) 
 
 

Ao julgar Embargos de Declaração na Apelação Cível – EDEAC 0009887-

09.2001.4.01.0000, o TRF da 1ª Região anulou a pena de censura imposta pelo Coselho de 

Medicina ante o resconhecimento, na esfera criminal, da inexistência do fato.  

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE PUNIÇÃO 
DISCIPLINAR.  INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A 
DETERMINARAM EM PROCESSO  ÉTICO-PROFISSIONAL. 
CANCELAMENTO DAS RESPECTIVAS ANOTAÇÕES NO  CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA E NO CONSELHO REGIONAL.  1. Decisões de 
Conselhos profissionais são atos administrativos,  encontrando-se, portanto, 
sujeitas a controle judicial.  2. Fatos tidos como violadores da ética médica, não 
tipificadores  de infração disciplinar, traduzem livre manifestação de pensamento,  
que não pode ser tolhida, como direito constitucional do cidadão.  3. Medida 
disciplinar com exasperação de pena, sem guardar  coerência ou correlação com 
os motivos determinantes, é ato nulo. 
(AC 0018648-44.1992.4.01.0000 / MG, Rel. JUIZ ALOÍSIO PALMEIRA, 
PRIMEIRA TURMA, DJ p.77408 de 14/10/1996) 
 
 

Ao julgar a Apelação Cível 0018648-44.1992.4.01.0000, o TRF da 1ª Região 

firmou entendimento no sentido de que as decisões dos Conselhos Profissionais configuram 

atos administrativos, encontrando-se, dessa forma, sujeitas a controle jurisdicional. Assim, 

o Egrégio TRF1 examinou o mérito da decisão do Conselho Regional de Medicina, anulando 

a aplicação da pena ético-disciplinar.  

c.-) Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 
 
 
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA NOS TERMOS 
DA LEI 3.628-57. I - As autarquias corporativas (entidades exercentes do poder 
de polícia das profissões) não estão isentas do pagamento de custas e demais 
despesas processuais, a teor do parágrafo único, do artigo 4º, da Lei nº 9.289-96. 
II - O art. 22 da Lei 3.628-57 estabelece uma ordem gradativa das sanções 
disciplinares, cuja aplicação incumbe ao Conselho Regional de Medicina, e tal 
disposição deverá ser observada por aquele órgão, a fim de evitar ofensa ao 
princípio da legalidade. III - É possível a imediata aplicação de sanção mais 
gravosa desde que a falta disciplinar se subsuma à hipótese correspondente à 
capitulação no Código de Ética Profissional, que no caso não ocorreu. IV - Recurso 
ao qual se nega provimento. [...] 
(TRF2, APELAÇÃO CÍVEL 0007364-75.1993.4.02.0000 [TRF2 
1993.02.01.007364-5], Órgão julgador: SEXTA TURMA, Data de decisão 
18/12/2002, Data de disponibilização 18/08/2004, RelatorANDRÉ FONTES) 
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No julgamento da Apelação Cível 0007364-75.1993.4.02.0000 o TRF da 2ª Região 

anulou a pena de cassação imposta tendo em vista a inobservância, pelo Conselho de 

Medicina, da ordem gradativa das sanções ético-disciplinares, infringindo-se o princípio da 

legalidade. 

d.-) Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

 
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR. CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 
MÉDICO INVESTIGADO QUE NÃO ATENDE PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
FEITO NA FASE DE SINDICÂNCIA, E É PUNIDO POR ISSO. 
DESCABIMENTO: O DESPREZO PELA OFERTA DE RESPOSTA EM FASE 
DE SINDICÂNCIA GERA PREJUÍZO SUPORTADO TÃO SOMENTE PELO 
INVESTIGADO. CANCELAMENTO DA PENA APLICADA, MANTIDA. 
NATUREZA E FINALIDADE DA SINDICÂNCIA. APELAÇÃO 
IMPROVIDA. 
1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta por PEDRO 
MARILTO VIDAL DE PAULA em face do CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com vistas à anulação 
do Processo Ético Disciplinar nº 004/2001, com o cancelamento da pena aplicada: 
censura confidencial em aviso reservado. Sentença de parcial procedência (que in 
casu não se sujeita a reexame necessário). 
2. Uma sindicância não deve ser compreendida - por si só - como instrumento de 
punição, mas sim de esclarecimento de indícios sobre a verdade de fatos que 
deveriam ser apurados como infrações, em subsequente processo administrativo-
disciplinar; se algum prejuízo advém da falta de cooperação na fase da sindicância, 
ele é suportado pelo próprio investigado, in casu, o médico sindicado que, ao não 
se valer do direito de apresentar desde logo a sua versão sobre os acontecimentos, 
deixou de se defender em uma época inicial da verificação de eventos a ele 
imputados; perdeu a oportunidade de demonstrar desde logo a ausência de delito 
ético, sujeitando-se aos aborrecimentos da fase subsequente, correspondente ao 
processo ético-profissional. Não pode ser apenado porque não se interessou em 
formular qualquer defesa na fase preparatória que é a sindicância. 
3. Apelação improvida.  
(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA,  AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1455216 - 
0009563-02.2004.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 24/09/2015, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:02/10/2015 ) 
 
                                     

O TRF da 3ª Região, ao julgar a Apelação Cível  1455216 - 0009563-

02.2004.4.03.6000, cancelou a pena de censura confidencial em aviso reservado imposta 

pelo Conselho de Medicina, em razão do médico acusado não ter colaborado na fase de 

sindicância instaurada, sendo que o médico não é obrigado a formular defesa nesta fase 

preparatória.  

e.-) Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
CASSAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IRRAZOABILIDADE DA 
PENA APLICADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESPROVIDA DE 
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FUNDAMENTAÇÃO. A controvérsia se refere à fundamentação da decisão 
administrativa que determinou a cassação do exercício profissional do requerente, 
bem como à proporcionalidade da pena aplicada. Não há como o Conselho Federal 
de Medicina considerar, ao motivar a pena aplicada, atos imputados ao requerente 
sobre os quais não há comprovação fática. O requerente foi penalizado por 
supostamente cometer infrações que, vistas em conjunto, são graves o suficiente 
para viabilizar a aplicação da pena máxima de cassação do exercício profissional; 
portanto, diante da ausência de comprovação fática de parte dos atos imputados ao 
requerente, a fixação da pena máxima de cassação do exercício profissional 
aplicada se mostra excessiva. Diante da ausência de fundamentação de parte da 
decisão administrativa que determinou a cassação do exercício profissional do 
requerente, bem como da irrazoabilidade da pena aplicada, impõe-se, por ora, o 
desprovimento do agravo de instrumento, ressalvada a aferição do quadro fático 
final e completo. (TRF4, AG 5030989-61.2014.4.04.0000, QUARTA TURMA, 
Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 
26/05/2015) 
 
 

O TRF da 4ª Região, ao julgar o processo AG 5030989-61.2014.4.04.0000, 

considerou que a aplicação da pena máxima de cassação aplicada, sem provas suficientes, 

configura-se como excessiva, dotada de irrazoabilidade. Consignou-se no julgado que a 

decisão administrativa que culmina com a cassação do médico deve ser devidamente 

fundamentada.  

 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. 
PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR JULGADO COM A PARTICIPAÇÃO DE 
CONSELHEIROS QUE DECIDIRAM PELA SUA INSTAURAÇÃO. 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. LEI Nº 3268/57, ART.22, 
§ÚNICO. GRADAÇÃO DE PENAS. INOBSERVÂNCIA. 
FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. Não obstante a ausência de previsão 
expressa no Código de Processo Ético Profissional, é certo que os princípios que 
regem a Administração Pública, previstos no artigo 37, caput, da Constituição 
Federal, notadamente o princípio da impessoalidade, devem ser observados nos 
processos administrativos em geral. Verossímil a alegação de aqueles que haviam 
concluído pela instauração do procedimento disciplinar já poderiam ter formado 
um convencimento acerca dos fatos. A Lei nº 3.268/1957, art. 22, §único prevê 
gradação de penas cuja inobservância não restou adequadamente fundamentada. 
(TRF4, APELREEX 5014754-70.2011.4.04.7001, QUARTA TURMA, Relatora 
VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 05/09/2013) 
 
 

No julgado da Apelação e Reexame Necessário 5014754-70.2011.4.04.7001, o 

TRF da 4ª Região decidiu que os conselheiros que decidem pela instauração do processo 

disciplinar já podem ter formado uma convicção sobre os fatos, não podem atuar no 

processo, em observância ao princípio da impessoalidade, insculpido no art. 37, caput, da 

Constituição da República. Consignou-se ainda que o art. 22, parágrafo único, da Lei nº 

3.268/1957 prevê uma gradação de penas cuja inobservância não foi fundamentada de forma 

adequada.  
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f.-) Tribunal Regional Federal da 5ª Região: 
 

 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA DE 
SINDICÂNCIA CONTRA MÉDICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE 
ÉTICA MÉDICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 
CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPROVIMENTO. 
1. Agravo do Conselho Regional de Medicina de Sergipe contra decisão que 
deferiu liminar em Mandado de Segurança, determinando a imediata suspensão da 
Sindicância nº 000041/2010 instaurada contra o impetrante, ora agravado, após 
este, médico, ter manifestado opinião em jornal de circulação no Estado contrária 
à autuação do CREMESE. 
2. Da análise da ata da reunião da Diretoria do CREMESE na qual se relata a 
instauração da sindicância, não se observa nenhuma referência à motivação de sua 
abertura e tampouco há menção à possível subsunção, ao menos em tese, da 
conduta praticada a algum tipo descritivo de violação à ética profissional. 
3. Necessidade de motivação dos atos administrativos, ainda que discricionários, 
sob pena de se estar diante de atuação arbitrária da Administração. 
4. Não há que se falar de ofensa ao princípio da separação dos poderes visto que, 
embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, 
inegável é o controle de legalidade que pode ser efetuado nos atos da 
Administração. 
5. Perigo de dano evidenciado vez que a mera instauração da sindicância já é 
capaz, por si só, de ocasionar um desgaste na imagem do profissional, acarretando-
lhe prejuízos de variadas ordens. 
6. Agravo de instrumento improvido. 
(PROCESSO: 00023448920114050000, AG113370/SE, DESEMBARGADOR 
FEDERAL FRANCISCO WILDO, Segunda Turma, JULGAMENTO: 
22/03/2011, PUBLICAÇÃO: DJE 31/03/2011 - Página 196) 

 
 

O TRF da 5ª Região decidiu, no julgamento do Processo: 00023448920114050000, 

que os atos administrativos, mesmo que sejam discricionários, devem ser motivados, sob 

pena de serem considerados arbitrários, e por isso, ante a ausência de fundamentação na 

instauração de sindicância pelo Conselho de Medicina, referido procedimento foi suspenso. 

Decidiu-se que apesar de haver vedação ao exame do mérito administrativo pelo Poder 

Judiciário, é irrefutável a possibilidade de controle da legalidade dos atos da Administração 

Pública.  
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação foi desenvolvida com o escopo de tecer reflexões sobre as sanções 

penais e ético-disciplinares aplicadas ao médico.  

Do cotejamento das condutas deontológicas vedadas aos médicos, previstas no 

Código de Ética Médica, com a legislação penal, constatamos que as infrações ético-

disciplinares mais graves previstas no Código de Ética Médica correspondem a tipos penais.  

Conforme exegese do art. 30 do atual Código de Ética Médica, vê-se que qualquer 

crime praticado pelo médico, valendo-se da profissão, na condição de autor, coautor ou 

partícipe, configura falta ética.  

Constatamos que o Direito Penal não é a ultima ratio no âmbito do Direito Médico, 

mas sim o Direito Administrativo Sancionador aplicado pelos Conselhos de Medicina, na 

qualidade de órgãos fiscalizadores e disciplinadores da classe médica, no exercício do poder 

de polícia. Isso porque as penas éticas podem ter consequências muito mais gravosas ao 

médico em comparação com as sanções penais, podendo culminar com a cassação do 

exercício profissional.   

Observamos que a forma de aplicação do Direito Penal apresenta muito mais 

garantias aos direitos fundamentais do indivíduo, em comparação com a punição ético-

profissional, por uma série de fatores: no âmbito penal não há aplicação de pena perpétua; 

existe segurança jurídica conferida pelo princípio da tipicidade e da legalidade, ante a prévia 

cominação legal para cada infração penal; existe a possibilidade de reabilitação penal após 

o cumprimento da pena; e ainda, há uma verdadeira limitação temporal ao poder punitivo 

estatal, visto que o início do prazo prescricional na seara penal começa a fluir da data do 

fato.  

Deve ser feita uma releitura das penas ético-disciplinares aplicadas ao médico à luz 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.   

Há inconstitucionalidade na aplicação das penas éticas por infringência ao princípio 

da legalidade, visto que não há uma prévia cominação legal das sanções ético-profissionais, 

podendo ser escolhidas e aplicadas discricionariamente pelos Conselhos de Medicina, 

violando-se também o princípio da segurança jurídica.  
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A aplicação de qualquer pena pelos Conselhos de Medicina, nos moldes como vem 

sendo realizada, pode ser considerada inconstitucional, pela falta de taxatividade e de prévia 

previsão legal, infringindo-se o princípio da legalidade. Por isso, deve ser reformulado o 

Código de Ética Médica, prevendo os tipos secundários, em observância ao princípio da 

proporcionalidade.  

O atual modelo adotado também viola o princípio da isonomia, pois ante a falta de 

parâmetros, dois médicos, que tenham praticado a mesma conduta, podem receber penas 

diversas, a critério do Conselho de Medicina.   

A pena de cassação do exercício profissional é inconstitucional, pois a Constituição 

da República proíbe a aplicação de penas perpétuas. Por isso, conclui-se que a penalidade 

de cassação prevista na Lei nº 3.268/1957 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 

1988. A cassação do médico e a proibição de sua reabilitação profissional configuram uma 

grande violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando uma verdadeira 

“pena de morte profissional”.   

A contagem do prazo prescricional a partir do conhecimento do fato pelo Conselho 

de Medicina, na prática, permite que uma infração ética seja punida a qualquer tempo. A 

prescrição penal ocorre em até 20 (vinte) anos. No âmbito ético-profissional o lapso 

prescricional pode ultrapassar esse prazo, conforme o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo CFM, o que demonstra que o Direito Penal, também nesse aspecto, é menos gravoso, 

em comparação ao Direito Administrativo Disciplinar dos médicos.   

Os modelos adotados pelo Direito Comparado, na Colômbia, em Portugal e no 

Reino Unido, servem de parâmetros para uma mudança do sistema sancionador médico no 

Brasil, na esfera ética. No âmbito nacional, destaca-se como paradigma de normatização 

ético-profissional aquela adotada pela OAB, diante da observância ao princípio da 

taxatividade, com indicação das penas para as respectivas infrações éticas, e possibilidade 

de reabilitação profissional mesmo nos casos de advogados excluídos dos quadros da Ordem 

dos Advogados do Brasil.  

Diante de todo o exposto, concluímos que se faz necessária uma profunda mudança 

no sistema sancionatório ético-disciplinar do médico, para compatibilizá-lo com o Estado 

Democrático de Direito e com o princípio da dignidade da pessoa humana.  
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APÊNDICE A – Análise comparativa das condutas do Código de 

Ética Médica e dos tipos penais correspondentes 

 

Artigos do  

Código de Ética Médica  

(Res. CFM 1.931/2009) 

Tipos penais correspondentes 

Art. 1º do CEM 
CP, arts. 121, § 3º (homicídio culposo), 129, § 6º 

(lesão corporal culposa). 

Art. 2º do CEM 
CP, art. 282  (exercício ilegal da Medicina) - como 

coautor.  

Arts. 3º, 4º e 6º do CEM 
CP, arts. 138 (calúnia), 139 (difamação) e 339 

(denunciação caluniosa). 

Art. 5º do CEM CP, art. 341 – (autoacusação falsa). 

Art. 7º do CEM 

CP, arts. 121 (homicídio), 129 (lesão corporal), 132 

(perigo para a vida ou saúde de outrem), 135 

(omissão de socorro).  

Arts. 8º e 9º do CEM 

CP, arts. 121 (homicídio), 129 (lesão corporal), 135 

(omissão de socorro), 136 (maus-tratos); Estatuto 

do Idoso, arts. 97 e 99.  

Art. 10 do CEM 

CP, arts. 282 (exercício ilegal da Medicina como 

partícipe ou coautor), 283 (charlatanismo) e 284 

(curandeirismo). 

Art. 11 do CEM CP, art. 299 (falsidade ideológica). 

Art. 14 do CEM 
CP, 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) e 

171 (estelionato).  

Arts. 15 e 16 do CEM 

Condutas delitivas concernentes a: transplantes de 

órgãos ou de tecidos (Lei nº 9.434/1997); 

esterilização (Leis nº 9.263/1996); fecundação 

artificial, manipulação ou terapia genética (Lei nº 

11.105/2005); aborto (arts. 125 e 126 do CP). 
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Artigos do  

Código de Ética Médica  

(Res. CFM 1.931/2009) 

Tipos penais correspondentes 

Art. 18 do CEM 
CP, art. 205 (exercício de atividade com infração 

de decisão administrativa). 

Art. 20 do CEM CP, 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem). 

Art. 21 do CEM 

CP, arts. 268 (infração de medida sanitária 

preventiva) e 269 (omissão de notificação de 

doença ).  

Arts. 22 e 24 do CEM 

CP, art. 146 (constrangimento ilegal) - na 

realização de procedimento sem o consentimento 

do paciente. 

Art. 23 do CEM 

Crimes previstos nas Leis 7.716/1989, 12.984/2014 

e 13.146/2015 - Discriminação ou preconceito; 

ECA, art. 229. 

Art. 24 do CEM 

CP, arts. 146 (constrangimento ilegal), 148 (cárcere 

privado) e 171, caput (estelionato); art. 3º, “a”, da 

Lei nº 4.898/1965 (abuso de autoridade).  

Art. 25 do CEM 

 

Delitos tipificados na Lei nº 9.455/1997 (tortura). 

 

Art. 26 do CEM 
CP, arts. 121 (homicídio) e 146 (constrangimento 

ilegal) de paciente em greve de fome.  

Art. 27 do CEM 

CP, art. 129 (lesão corporal), 146 (constrangimento 

ilegal), 347 (fraude processual); arts. 3º, “i”, 4º, 

“b”, da Lei nº 4.898/1965 (abuso de autoridade); e 

crimes previstos na Lei nº 9.455/1997 (tortura). 

Art. 28 do CEM 

CP, arts. 129 (lesão corporal) e 146 

(constrangimento ilegal); LCP, arts. 22 e 23 

(inobservância das formalidades legais para 

internação de pessoa doente mental em 

estabelecimento psiquiátrico). 



375 

Artigos do  

Código de Ética Médica  

(Res. CFM 1.931/2009) 

Tipos penais correspondentes 

Art. 29 do CEM 
CP, art. 121, § 2º, inciso III (homicídio qualificado) 

na execução de pena de morte. 

Art. 30 do CEM 
Qualquer crime praticado pelo médico, valendo-se 

da profissão, configura falta ética.  

Art. 31 do CEM 
CP, art. 146 (constrangimento ilegal) – em práticas 

diagnósticas ou terapêuticas.  

Art. 32 do CEM CP, arts. 121 (homicídio) e 129 (lesão corporal). 

Art. 33 do CEM 

CP, arts. 121 (homicídio), 129 (lesão corporal) e 

135 (omissão de socorro) – Homicídio e lesão 

corporal comissivos por omissão.  

Art. 34 do CEM 

 

CP, 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem). 

 

 

Art. 35 do CEM 

 

CP, 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem). 

Art. 36 do CEM 

 

CP, art. 133 (abandono de incapaz). 

 

Art. 37 do CEM 

 

CP, 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem). 

 

Art. 38 do CEM 

CP, arts. 213 (estupro), 215 (violação sexual 

mediante fraude), 216-A (assédio sexual) e 217-A 

(estupro de vulnerável).  

 

Art. 39 do CEM 

 

CP, art. 146 (constrangimento ilegal). 

Art. 40 do CEM 
CP, art. 215 do CP (violação sexual mediante 

fraude). 
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Artigos do  

Código de Ética Médica  

(Res. CFM 1.931/2009) 

Tipos penais correspondentes 

Art. 41, caput, do CEM 

CP, art. 121, § 1º (homicídio privilegiado /  

eutanásia) e art. 122 (auxílio ao suicídio) - suicídio 

assistido. 

 

Art. 42 do CEM 

CP, art. 146 (constrangimento ilegal) na prescrição 

de método contraceptivo.  

 

Art. 43 do CEM 

Art. 14 da Lei nº 9.434/1997 – Remoção de tecidos, 

órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em 

desacordo com a Lei de Transplante de Órgãos. 

Art. 44 do CEM 

 

CP, 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem). 

 

Art. 45 do CEM 

Art. 14 da Lei nº 9.434/1997 - Remoção de tecidos, 

órgãos ou partes do corpo de pessoa em desacordo 

com a Lei de Transplante de Órgãos. 

Art. 46 do CEM 
Art. 15 da Lei nº 9.434/1997 – Comercialização de 

tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. 

Art. 47 do CEM 

CP, arts. 135 (omissão de socorro) e 135-A 

(condicionamento de atendimento médico-

hospitalar emergencial). 

Art. 50 do CEM 

CP, arts. 319 (prevaricação), 320 (condescendência 

criminosa) e 342 (falso testemunho ou falsa 

perícia) - ao acobertar erro ou conduta antiética de 

outro médico.  

Art. 51 do CEM 
Art. 195 da Lei nº 9.279/1996 - Prática de 

concorrência desleal com outro médico. 

Art. 55 do CEM 

 

CP, 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem). 
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Artigos do  

Código de Ética Médica  

(Res. CFM 1.931/2009) 

Tipos penais correspondentes 

Art. 59 do CEM 
CP, art. 171 (estelionato) - para a cobrança de 

honorários.   

Art. 60 do CEM 
CP, arts. 171 (estelionato) e 299 (falsidade 

ideológica) - para a cobrança de honorários. 

Art. 65 do CEM 

CP, arts. 316, caput (concussão) e 317 (corrupção 

passiva) - na cobrança de honorários de paciente 

assistido em instituição de saúde pública. 

Art. 67 do CEM 
CP, arts. 168 (apropriação indébita) e 171 

(estelionato).  

Art. 73 do CEM 
CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) e 

art. 325 (violação de sigilo funcional).  

Art. 74 do CEM 

CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) e 

art. 325 (violação de sigilo funcional) – por violar 

segredo profissional relacionado a paciente menor 

de idade.  

Art. 75 do CEM 

CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) e 

art. 325 (violação de sigilo funcional) – violar 

segredo profissional pela divulgação de casos em 

meios de comunicação em geral. 

Art. 76 do CEM 

CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) e 

art. 325 (violação de sigilo funcional) – cuida-se da 

violação do segredo profissional pelo médico do 

trabalho ou perito.  

Art. 77 do CEM 
CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) e 

art. 325 (violação de sigilo funcional). 

Art. 78 do CEM 
CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) e 

art. 325 (violação de sigilo funcional) 

Art. 79 do CEM 

CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) - 

na cobrança de honorários médicos  por meio 

judicial ou extrajudicial. 
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Artigos do  

Código de Ética Médica  

(Res. CFM 1.931/2009) 

Tipos penais correspondentes 

Art. 80 do CEM 
CP, arts. 301 (certidão ou atestado ideologicamente 

falso e 302 (falsidade de atestado médico).  

Art. 81 do CEM 
CP, arts. 302 (falsidade de atestado médico), 316, 

caput (concussão) e 317 (corrupção passiva).  

Art. 82 do CEM 

CP, arts. 299 (falsidade ideológica) e 312 

(peculato) - na utilização de formulários de 

instituições públicas.   

Art. 83 do CEM 

CP, arts. 302 (falsidade de atestado médico), e 299 

(falsidade ideológica) - falsidade de atestado 

médico de óbito, se o médico for servidor público, 

configura-se o delito do art. 299 do CP.  

Art. 84 do CEM 

 

CP, art. 319 (prevaricação). 

 

Art. 85 do CEM 

CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) e 

art. 325 (violação de sigilo funcional) - violação do 

segredo na permissão do manuseio de prontuários 

médicos por terceiros.   

Art. 89 do CEM 

CP, arts. 154 (violação do segredo profissional) e 

art. 325 (violação de sigilo funcional) - violação do 

segredo na liberação de cópias do prontuário 

médico.   

Art. 92 do CEM 

CP, art. 302 (falsidade de atestado médico) - na 

assinatura de documentos médicos sem realização 

pessoal do exame.  

Art. 96 do CEM 

CP, arts. 317 (corrupção passiva) e 342, § 1º (falsa 

perícia com aumento de pena em razão do suborno) 

- no exercício da função de perito ou auditor.  
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Artigos do  

Código de Ética Médica  

(Res. CFM 1.931/2009) 

Tipos penais correspondentes 

Art. 98 do CEM 

CP, arts. 321 (advocacia administrativa) e 342 

(falsa perícia) - no exercício da função de perito ou 

auditor. 

Art. 99 do CEM 

CP, art. 132 (perigo para a vida ou saúde de 

outrem), delitos tipificados na Lei nº 9.455/1997 

(tortura) e art. 1º da Lei nº 2.889/1956 (genocídio) 

- em experiência envolvendo seres humanos com 

fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros 

que atentem contra a dignidade humana.  

Art. 101 do CEM 

 

CP, art. 146 (constrangimento ilegal).  

 

Art. 102 do CEM 

 

CP, art. 132 (perigo para a vida ou saúde de 

outrem). 

 

Art. 103 do CEM 

CP, art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) 

e delitos tipificados na Lei nº 9.455/1997 (tortura) 

- em pesquisa em comunidade.  

 

Art. 105 do CEM 

 

 

CP, art. 146 (constrangimento ilegal).  

Art. 106 do CEM 
CP, arts. 121 (homicídio) e 129 (lesão corporal) - 

por dolo eventual.  

Arts. 107 e 108 do CEM 
CP, art. 184 (violação de direito autoral) - em 

trabalhos científicos.  

Art. 108 do CEM 
CP, art. 184 (violação de direito autoral) - em 

trabalhos científicos. 

Art. 110 do CEM 
CP, art. 146 (constrangimento ilegal) - no exercício 

da docência.   
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Artigos do  

Código de Ética Médica  

(Res. CFM 1.931/2009) 

Tipos penais correspondentes 

Art. 112 do CEM 

Art. 66 do CDC (Propaganda enganosa ou abusiva) 

e art. 7º, incisos II e VII, da Lei nº 8.137/1990 

(crimes contra as relações de consumo).  

Art. 113 do CEM 

 

CP, art. 132 (perigo para a vida ou saúde de 

outrem). 

 

Art. 115 do CEM 

CP, arts. 171 (estelionato) e 299 (falsidade 

ideológica) - em anúncio de títulos científicos e de 

especialidades ou áreas de atuação. 

Art. 117 do CEM 
CP, art. 184 (violação de direito autoral) - em 

ideias, descobertas ou ilustrações.   

 

 


