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RESUMO 

 

A atuação médica é envolta nas peculiaridades próprias da vida, de modo que ao longo da 

existência humana se discutiu se era possível e como lhe seria atribuída responsabilidade em 

face de eventuais erros. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar como é imputada a 

responsabilidade civil ao médico pela perda de uma chance de cura ou sobrevivência do 

paciente à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Para atingir a finalidade pretendida serão 

examinados os pressupostos e fundamentos da responsabilidade civil ao exercício da 

medicina, destacando-se os elementos próprios da relação médico-paciente e da profissão em 

si. Após a consolidação da conduta culpável e sua relação com o dano vivenciado, passa-se a 

análise aprofundada da perda de uma chance e como se enquadra no instituto da 

responsabilidade civil. Estabelecidas as correlações e a efetiva possibilidade de aplicação da 

tese nas imputações de responsabilidade a alguém, será estudada a especifica perda de uma 

chance de cura ou sobrevivência e as implicações no dever de indenizar pelo médico. Por fim, 

delineado que a perda de uma chance de cura ou sobrevivência do paciente é a diminuição das 

chances que o paciente possui em manter sua vida ou sua integridade física a quo em razão da 

atuação errônea do médico, será estudado o julgado paradigma do Superior Tribunal de 

Justiça para a apuração de como se entende a aplicação da teoria nos casos concretos. À vista 

disto, se terminará por levantar julgados dos Tribunais de Justiça do Paraná, Rio Grande do 

Sul e São Paulo a partir da decisão paradigma enfocada para apurar se estes tribunais estão 

observando as delimitações estipuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

Palavras-Chave: Responsabilidade civil. Erro médico. Perda de uma chance. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The medical practice is shrouded in the peculiarities of life, in view of that throughout human 

existence it has been discussed whether it was possible and how it would be attributed 

responsibility to the medical practitioners in the face of possible errors. Therefore, the 

objective of this study is to analyze how the civil liability of the physician is imputed for the 

loss of a chance of cure or survival of the patient in the light of the Brazilian legal order. In 

order to achieve the intended purpose, the assumptions and foundations of civil liability for 

the practice of medicine will be examined, highlighting the elements of the doctor-patient 

relationship and the medical profession itself. After the consolidation of the guilty conduct 

and its relation with the damage experienced, this study will analyze how the loss of chance is 

deeply carried out on Brazilian laws and how it fits in the institute of civil liability. 

Afterwards, having established the correlations and the effective possibility of applying the 

thesis in the imputations of responsibility to someone, it will be studied the specific loss of a 

chance of cure or survival and the doctor’s duty of compensate. Finally, outlined that the loss 

of a chance of cure or survival of the patient is the decrease in the chances that the patient has 

to maintain his life or his integrity due to the doctor's misconduct, it will also be studied the 

judgment that became paradigm of the Superior Court of Justice for this theme, and will be 

examined how the Superior Court of Justice understands the application of the theory in the 

concrete cases. In light of the foregoing, the work will  end up discussing already judged 

cases by the Courts of Justice of Paraná, Rio Grande do Sul and São Paulo that were tried 

after the paradigm decision so as to determine if these Courts are observing the delimitations 

stipulated by the Superior Court of Justice. 

 

Keywords: Civil Liability. Medical Error. Lost of a chance. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente trabalho visa estudar como a atuação médica é abordada no campo da 

responsabilidade civil principalmente quando a atividade do profissional de medicina acomete 

uma redução nas oportunidades do paciente vir a ter uma melhora em seu estado de saúde, 

seja se curando, sobrevivendo ou apenas possuindo uma sobrevida mais digna.  

 Para tanto, serão levantados os aspectos da responsabilidade civil, mais detidamente 

quanto às hipóteses teóricas e quais artigos legais permitem a imputação do dever de 

indenizar do profissional médico. Em vista disto, examinará como e quando é imposta a 

responsabilidade civil no exercício da medicina e qual é o vínculo deste instituto com a 

teórica da perda de uma chance. 

 Em continuidade, será estudada a teoria da perda de uma chance e como ela permite a 

especialização à teoria da perda da chance de cura ou sobrevivência do paciente, quais seus 

limites e incidências. Será pormenorizada a relevância dada ao nexo de causalidade, as 

dificuldades de verificá-lo e a importância de sua constatação no caso concreto.  

 Nada obstante, o estudo trará a tutela jurisdicional imputada à teoria da perda de uma 

chance e, principalmente, nos casos envolvendo a profissão médica. E, uma vez definido qual 

é o bem jurídico tutelado, será analisado como é classificado o seu dano e auferido o quantum 

indenizatório devido em caso de lesão. 

 Serão ainda abordados breves contornos acerca do ônus da prova nos casos 

envolvendo responsabilização médica, destacando os casos em que se pretende a 

responsabilização pela diminuição das probabilidades de cura.  

 Por fim, no último capítulo, serão examinados diversos julgados dos Tribunais do 

Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, os quais terão como parâmetro de análise o julgado 

paradigma do Superior Tribunal de Justiça. O intuito da respectiva análise é a averiguação de 

como os Tribunais acolhem a presente teoria no ordenamento brasileiro, quais as hipóteses de 

incidência, os limites dados e por quais razões ela é afastada. 

 Desta feita, serão examinados no presente trabalho os pressupostos da teoria da perda 

da chance de cura, como é acolhida no ordenamento pátrio, como se imputa a 

responsabilização do médico à luz do referido instituto e a definitiva aplicação pelos 

Tribunais Pátrios. 
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CAPÍTULO I - O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL APLICADA À 

SEARA MÉDICA 

 

1.1 A atuação médica: breve panorama histórico da responsabilidade médica até o 

desenvolvimento da teoria da perda de uma chance 

 

 A medicina talvez seja a ciência mais antiga existente. Sem as técnicas atuais, a 

profissão se iniciou por meio de curiosos, em atuações imprecisas, pautadas no modo operante 

de tentativa e erro. A doença e sua cura eram atribuídas a fatores místicos, celestiais e 

pecaminosos, sendo conferida aos médicos a denominação de curandeiros, como se fossem 

seres dotados de poderes para além deste mundo. 

 Todavia, em que pese em seus primórdios a medicina se pautar no caráter empírico e 

pouco técnico da atividade, na busca apenas da cura e não na investigação das patologias em 

si, o caráter metafísico foi sendo afastando e, quando a recuperação do enfermo não era 

obtida, a culpa passou a ser atribuída mais ao agente do que aos fatores externos. E isto 

ocorreu, principalmente, com a transformação da medicina em ciência, ainda que incipiente, 

posto que os insucessos eram cobrados com mais rigor daqueles que se denominavam 

técnicos.  

 Ademais, considerando a evolução das sociedades e a preocupação de regular as 

relações entre seus integrantes, a medicina foi aos poucos sendo regida por normas jurídicas 

primárias/precárias.  

 Há registros de regulamentação da atividade médica desde o Código de Hamurabi, o 

qual dispunha de artigos sobre quais seriam as penalidades às consequências negativas da 

atuação médica1. Neste momento, as penas envolviam a reciprocidade do mal feito, de modo 

que o profissional poderia sofrer sequelas à sua integridade física.  

 Seguindo, a responsabilidade dos atuantes em medicina no Egito era estritamente 

legalista. Se o médico atuasse dentro das regras estipuladas, ainda que o resultado fosse 

desfavorável ao paciente, estaria ausento de responsabilidade. O médico possuía um status 

diferenciado e superior aos demais profissionais, a exceção do sacerdote, sendo atribuição de 

culpa à seus atos quase nulos, pois sua atuação pautava-se basicamente dentre as regras de 

conduta estabelecidas. Entretanto, caso restasse demonstrado que não agiu dentro das 

competências previstas, pagaria com sua vida.  

                                                           
1 Cf. STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 7ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007, p. 550. 
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 Outrossim, foi na Grécia Antiga em que a medicina se desenvolveu como técnica 

menos sacerdotal e mais racional, ainda que o famoso juramento de Hipócrates seja 

direcionado aos deuses. Os gregos, para analisar a responsabilidade do médico, consideravam 

a atuação individualizada do profissional no caso concreto e não presumiam seu dever de 

reparação apenas no resultado obtido. Nada obstante, nos ensina Miguel Kfouri Neto2 que eles 

reputavam que somente os demais profissionais da mesma seara eram os que possuiriam 

competência para julgar a conduta do agente em comento. E, para a atribuição da 

responsabilidade, os gregos observavam os aspectos oriundos da cultura egípcia, de modo que 

deveriam ocorrer duas condições, a morte do paciente e a inobservância das prescrições 

estipuladas.  

 Entretanto, em relação às penalidades daqueles que eram julgados negligentes ou 

imperitos, estas eram severas, como trabalhos forçados, chibatadas, podendo chegar à 

crucificação. A rigidez se deu em razão da conquista da nação grega pelo Império Romano, 

visto que, ao tempo que não havia o domínio romano era ciência prestigiada e, posteriormente 

indigna dos homens livres, razão pela qual a punição tornou-se cruel.  

 Na Roma Antiga, a Lei Cornélia3  previa deveres aos médicos, estabelecia delitos 

passíveis de serem cometidos e repreendidos, como abandono ou recusa à prestação de 

assistência, bem como, situações enquadradas como experiências temerárias. Notável, pois, 

que no Império Romano as disposições já consideravam a imperícia profissional, 

responsabilizando o médico que atuasse de modo diverso de seu profissionalismo e técnica, 

visto o elucidado no texto de Ulpiano (dig. 1, 18, 6, 7) “assim como não se deve imputar ao 

médico o evento de morte, deve-se imputar-lhe o que houver cometido por imperícia”. 4  

 Ademais, diferentemente dos códigos anteriormente mencionados, as disposições 

romanas pautavam as consequências no patrimônio do agente causador, de modo que, caso o 

médico tivesse uma conduta delituosa, pagaria com pecúnia. As ínfimas penas mais 

rudimentares eram a deportação ou, quando o erro era inescusável, a morte. 

 Com o passar do tempo, ainda à luz do Império Romano, segundo lições de Miguel 

Kfouri Neto “[...] assiste-se a uma dignidade da profissão, organizando-se cursos e sendo 

codificado um sistema para a proteção da saúde pública e higiene social. Iniciou-se, também, 

a especialização médica, surgindo os primeiros clínicos gerais e, até, oculistas”5. 

                                                           
2 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, p.42. 
3 Ibidem, p. 39. 
4 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 7ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007, p. 551. 
5 NETO, Kfouri Miguel. op.cit., p.41. 
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 Em tempos mais próximos, início da Idade Contemporânea, época em que já se fazia 

pacífico o pensamento de que as reparações atingiriam apenas a seara patrimonial do agente 

causador do dano, cumpre ressaltar a cultura francesa, visto o seu amplo desenvolvimento da 

responsabilidade civil, inclusive na seara médica, bem como, voltando-se ao tema do presente 

trabalho, ser a pátria mãe da teoria da perda de uma chance, núcleo do presente trabalho.  

 Em sua obra, Miguel Kfouri Neto elucida que durante o século XIX a responsabilidade 

civil do médico tornou-se, basicamente, moral e, consequentemente, quase inexistente. Isto, 

porque, a vítima deveria provar “falta grave”, a qual deveria ser patente, tendo em vista que o 

entendimento era de que “por haver pluralidade de critérios nas questões médicas – 

diagnóstico, prognóstico, tratamento, cirurgia, etc. -, tudo se mostrava vago, conjectural”6. E, 

apenas os pareceres médicos poderiam atribuir a responsabilidade ao profissional julgado.  

 Tal paradigma foi rompido após parecer do Procurador-Geral Dupin em caso que 

Genival de França traz em sua obra: 

 

Em 1825, em Dromfront, o Dr. Hèlie, chamado para fazer um parto, 
verificou que o ombro e a mão direita da criança se encontravam no trajeto 
vaginal. Resolveu, então, amputar o braço do feto, a fim de facilitar sua 
expulsão. Em seguida notou o outro braço em situação análoga, efetuando 
também sua amputação. Mais tarde nascia a criança, a qual veio a 
sobreviver. Os pais entraram em juízo com uma ação contra o médico. 
Solicitou o Tribunal parecer da Academia de Medicina, a qual respondeu 
que “o médico não é responsável senão quando produz um dano 
intencionalmente, com premeditação, por pérfidos desígnios e criminosas 
intenções”, concluindo pela não responsabilidade do Dr. Hèlie. O Tribunal 
não aceitou o parecer e declarou o médico culpado, condenando-o a uma 
indenização sob a forma de renda vitalícia7. 

 

 Em seu parecer, o Procurador-Geral Dupin assim doutrinou: 

 

O médico e o cirurgião não são indefinidamente responsáveis, porém o são 
às vezes; não o são sempre, mas não se pode dizer que não o sejam jamais. 
Fica a cargo do juiz determinar cada caso, sem afastar-se desta noção 
fundamental: para que um homem seja considerado responsável por um ato 
cometido no exercício profissional, é necessário que haja cometido uma falta 
nesse ato; tenha sido possível agir com mais vigilância sobre si mesmo ou 
sobre seus atos e que a ignorância sobre esse ponto não seja admissível em 
sua profissão.  

                                                           
6 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, p.44. 
7 FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 258.  
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Para que haja responsabilidade civil, não é necessário precisar se existiu 
intenção; basta que tenha havido negligência, imprudência, imperícia 
grosseira e, portanto, inescusáveis8. 
 
[...] do momento em que houve negligência, leviandade, engano grosseiro e, 
por isso mesmo, inescusável da parte de um médico ou cirurgião, toda a 
responsabilidade do fato recai sobre ele, sem que seja necessário, em relação 
à responsabilidade puramente civil, procurar se houve de sua parte intenção 
culposa9. 

 

 Após este parecer, determinante para a alteração do pensamento anterior, não apenas 

na França, mas nos demais países, principalmente os de cultura ocidental, restou pacificado a 

possibilidade de julgamento da atividade médica com a atribuição de culpa do profissional 

que não atuou diligentemente.  

 O médico, enquanto ser humano, é passível de erro, e, ainda que sua profissão tenha 

peculiaridades próprias, eles devem responder pelas faltas cometidas no cumprimento de sua 

ocupação. Pondera-se, todavia, que seus erros devem ser analisados com discernimento, 

prudência, racionalidade e estrita análise dos fatos de cada caso, visto que como bem ensina 

Miguel Kfouri Neto: 

 

No exercício profissional da medicina, uma falha pode ter consequências 
irremediáveis, porque a vida que se perde é irrecuperável. Por respeito à 
dignidade do ser humano, a relação que se estabelece entre o médico e o 
paciente deverá estar sempre impregnada de humana consideração pelo 
semelhante e pelos valores espirituais que ele representa. Assim, a função 
médica, encerra, muito mais que um ato de justiça social, um dever imposto 
pela fraternidade social, tonando mais suportáveis a dor e a morte10. 

 

 Portanto, feita a breve análise da trajetória da regulamentação médica, cumpre 

salientar que, em que pese o conciso panorama histórico demonstrar que a atuação médica foi 

regulada desde os primórdios da vivência social organizada, à luz da cultura ocidental, o que 

pode ensejar a sensação de que os litígios contra os profissionais médicos eram elevados, esta 

não era a regra. Isto, pois, conforme se elucidou, os primeiros atuantes nessa seara tinham 

uma áurea endeusada e a escassez de profissionais aliada com a proximidade que estes 

possuíam com os pacientes e familiares, diminuía a atribuição de culpa e a intenção de obter 

reparação desses especialistas.  

                                                           
8  FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 258 apud. Nério 
Rojas, Medicina legal, trad. do A., 7. ed., Buenos Aires: El Ateneo, 1961. 
9 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, p. 45 
apud. PACHECO, Newton. O erro médico. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1991. 
10 NETO, Kfouri Miguel, Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, 
p.23,24. 
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 Logo, notável que embora a atividade médica, ao longo da história humana, esteja 

envolta numa relação de respeito e irmandade, razão pela qual os erros eram por diversas 

vezes considerados escusáveis e aquém do profissional em si, esta concepção também 

decorria, em grande parte, da proximidade que o médico possuía com seus pacientes e 

familiares. Os médicos atendiam nas casas e, normalmente, eram conhecidos das famílias, 

atendendo a comunidade por anos, geração por geração.  

 Contudo, com o aumento da população urbana e a ampliação da atividade médica 

como profissão, fatores que tornaram as relações entre médicos e pacientes apenas uma 

relação de prestação de serviço, descaracterizaram a proximidade antes existente. Por 

conseguinte, a impessoalidade da relação tornou mais factível e possível à atribuição de culpa 

ao profissional por todo e qualquer erro, de modo a crescer a litigância em face dos médicos.  

 Comenta sobre este aspecto Genival de França, o qual aduz: 

 

Um aspecto que não pode ser esquecido é a mudança do relacionamento 
entre o médico e o paciente. O laço paternal que existia entre as famílias e os 
médicos de cabeceira transforma-se pouco a pouco numa relação quase 
impessoal, principalmente nas grandes cidades. Por outro lado, a 
especialização vai transformando o médico num técnico altamente adestrado 
e impessoal, que recebe os pacientes transferidos de outros colegas. Mais 
uma vez é o Prof. Stoll quem afirma: “Em lugar do velho estilo ‘de 
cabeceira’, o médico de hoje em dia parece depender mais de um formidável 
aparato instrumental, que salva vidas perdidas por seus predecessores. A 
imagem do pai foi substituída pelo técnico especializado” (apud S. A. 
Strauss, Negligência médica, Documenta Geigy, trad. do A., Basileia, 1971, 
p. 4) 11. 

 

 Desta feita, o que se observa é que a alta especialização da atuação médica e do 

desenvolvimento de novas técnicas e procedimentos ao mesmo tempo em que implementa no 

âmago do paciente e seus familiares uma confiança no êxito do tratamento e no profissional, 

possibilita a respectiva cobrança e exigência do sucesso, as quais, quando frustradas, por 

vezes podem voltar-se com fervor em face do prestador do serviço.  

 Ocorre que, quando não há o resultado pretendido e o paciente ou seus familiares 

pretendem a responsabilização do médico, justamente devido à especificidade da atividade 

médica, a atribuição de responsabilidade encontra certas barreiras. Desde o entendimento do 

procedimento que deveria ser seguido para averiguar a atuação diligente do expert, até a 

verificação do grau de culpa do agente, ou do quanto sua conduta influenciou no resultado 

                                                           
11 FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 256. 
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obtido, fatores que podem ser observados com maior grau de propriedade por seus iguais, ou 

seja, outros médicos. 

 Tendo-se em conta a necessidade de averiguação de tais ocorrências para avaliar a 

existência dos pressupostos exigíveis à caracterização da responsabilidade civil do médico, o 

Poder Judiciário, em vista de sua deficiência técnica para a apreciação dos mencionados 

requisitos, bem como a mercê do conjunto probatório a cargo da vítima do evento danoso ou 

de seus familiares - também por vezes desprovidos do necessário arcabouço técnico - em 

virtude do ônus da prova, pode acabar por não responsabilizar devidamente os profissionais.  

 Em meio a este panorama de dificuldade para a verificação dos pressupostos da 

responsabilidade médica e com o florescer de teorias sobre responsabilidade civil, 

principalmente das que mitigam um dos elementos de atribuição do dever de reparação, 

iniciou-se o estudo da aplicação da teoria da perda de uma chance nos casos médicos, mais 

especificamente denominada “perda de uma chance de cura ou sobrevida dos pacientes”12.  

 A teoria da perda de uma chance surgiu no direito francês, em 1965, com o objetivo de 

ampliar as ocasiões em que se pode atribuir responsabilidade ao agente, esquivando-se da 

necessidade rígida de comprovação de todos os pressupostos da responsabilidade civil, 

principalmente, por atenuar o nexo de causalidade e ampliar a definição de bem jurídico 

lesado. 

 Conforme visto, havia um plexo de circunstâncias nas quais não se podia, com plena 

certeza, atribuir a culpa ao agente, haja vista a difícil apuração do nexo de causalidade entre a 

conduta procedida e o resultado danoso. Justamente nesse ponto a teoria da perda de uma 

chance propõe um novo paradigma para o entendimento da questão, propondo uma análise 

acerca da simples possibilidade de influência da conduta médica para o impedimento do 

evento lesivo. 

 Sua aplicação na seara médica, visou a proteção mais ampla aos pacientes e seus 

familiares, isto, pois, sendo o ônus de comprovar a relação da conduta médica com o 

resultado danoso de difícil comprovação, a respectiva teoria amplia as hipóteses de 

indenização ao mesmo tempo que mitiga o quantum indenizatório. 

 Demonstrado, pois, que a responsabilidade civil do médico sofreu alterações ao longo 

dos anos, desde a configuração do que seria dano à como a reparação ocorre, passando pela 

delimitação de quais condutas seriam dignas de causarem o dever de reparação. Atualmente, 

restou apresentado que os médicos são passíveis de serem responsabilizados pelos seus erros, 

                                                           
12 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 104 
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contudo, para tanto, devem ser verificados no caso em concreto os pressupostos e os 

fundamentos da responsabilidade civil. Por fim, em vista das dificuldades do ônus probatório 

de todos os pressupostos em casos envoltos na seara médica, em casos em que há evidente 

prejuízo e liame de nexo de causalidade da conduta do médico, mitiga-se os elementos da 

atribuição do dever de responsabilidade, como por exemplo, na teoria da perda de uma 

chance. 

 Deste modo, conforme se verá adiante, a respectiva teoria, nas palavras de Miguel 

Kfouri Neto, “a afirmação de que o erro é precisamente não dar todas as chances de cura ou 

sobrevivência ao doente. Se o médico perdeu apenas uma chance, uma oportunidade de alterar 

aquilo que se revelou danoso, deve  responder – conquanto de forma atenuada”13. 

 Passemos, então, a analisar qual o entendimento de erro médico, os pressupostos da 

responsabilidade civil e, finalmente, a relação da perda de uma chance à todo o exposto.  

 

1.1.1 O erro médico 

 

 Após as breves considerações sobre a análise da atuação médica ao longo da história, 

imperioso traçar o que atualmente se entende por erro médico.  

 O Código de Ética Médica, principal dispositivo legal específico que rege a atuação da 

profissão, não traz propriamente o conceito de erro médico. Outrossim, dispõe no artigo 1º do 

Capítulo III que é vedado ao médico “Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, 

caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência”.  

 Neste contexto, Genival de França ao iniciar o tema, define o erro médico como:  

 

O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma de conduta profissional 
inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um 
dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa 
ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência do médico, no 
exercício de suas atividades profissionais. Levam-se em conta as condições 
do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados 14. 

 

 A este respeito, torna-se imprescindível definir três situações passíveis de ocorrerem, 

das quais somente uma é classificada como erro médico: o acidente imprevisível, o resultado 

incontrolável e o resultado lesivo decorrente do comportamento humano no exercício da 

profissão. Apenas este último é de fato decorrente de erro do médico e regulado legalmente. 

                                                           
13 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, p 
46. 
14 FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017 p. 270. 
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 O acidente imprevisível, doutrina Genival de França é quando “há um resultado lesivo, 

supostamente oriundo de caso fortuito ou força maior, à integridade física ou psíquica do 

paciente durante o ato médico ou em face dele, porém incapaz de ser previsto e evitado, não 

só pelo autor, mas por outro qualquer em seu lugar”15. Portanto, inexiste responsabilidade 

médica, visto inexistir culpa ou nexo causal entre a conduta e o resultado. 

 Por sua vez, o resultado incontrolável “seria aquele decorrente de uma situação grave e 

de curso inexorável”, ou seja, do avanço da própria moléstia, incapaz de ser evitada ou 

impedida.  A título de exemplificação, segue narrando Genival de França: 

 

Ou seja, aquele resultado danoso proveniente de sua própria evolução, para o 
qual as condições atuais da ciência e a capacidade profissional ainda não 
oferecem solução. Por isso, o médico tem com o paciente uma “obrigação de 
meios” e não uma “obrigação de resultados”. Ele assume um compromisso 
de prestar meios adequados, de agir com diligência e de usar seus 
conhecimentos na busca de um êxito favorável, o qual nem sempre é certo16. 

 

 Veja-se que tal situação também exime o médico de responsabilidade, pois, em que 

pese existir o resultado lesivo, este decorreu de fatores aquém de sua conduta e de técnicas 

que pudessem evita-lo, sendo atribuído ao próprio curso natural da vida. 

 Por conseguinte, a única situação passível de atribuir responsabilização ao médico é 

quando a sequela é estritamente ligada à sua atuação profissional. Isto ocorre quando, por 

razões pessoais ou estruturais, produziu a lesão antes inexistente ou deveria ter impedido ou 

agido a fim de evitar/majorar o dano já existente. 

 A título de complementação, Genival de França elenca a diferença entre o erro de 

ordem pessoal e o de ordem estrutural, sendo o primeiro vislumbrado quando “o ato lesivo se 

deu, na ação ou na omissão, por despreparo técnico e intelectual, por grosseiro descaso ou por 

motivos ocasionais referentes às suas condições físicas ou emocionais” e o segundo quando 

“os meios e as condições de trabalho são insuficientes ou ineficazes para uma resposta 

satisfatória”17. 

 Todavia, ainda que se possa fazer tal distinção entre os tipos de erros, em quaisquer 

das hipóteses da ocorrência de falha do médico pode ser atribuída a responsabilidade, 

apurando-se, somente, se a responsabilidade recairá sobre o profissional falho ou sobre o 

nosocômio que não possui a devida estrutura. Neste estudo, o foco é apenas em relação à 

                                                           
15 FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.270. 
16 Ibidem, p. 270. 
17 Ibidem, p. 270. 



20 

 

atuação profissional, não sendo analisados os danos decorrentes de erro estrutural e a 

responsabilidade do nosocômio. 

 Assim, acosta-se ao presente trabalho as sábias ponderações realizadas por Genival de 

França ao introduzir as noções de responsabilidade civil do médico, o qual tece as seguintes 

considerações sobre os erros cometidos pelos profissionais, principalmente sobre os 

cometidos ao diagnosticar a enfermidade e na conduta mantida junto ao paciente: 

 

Pergunta-se muito se o médico pode responder por erro de diagnóstico ou 
por erro de conduta. A maioria tem se pronunciado achando que o erro de 
diagnóstico não é culposo, desde que não tenha sido provocado por 
manifesta negligência, e que o médico não tenha examinado seu paciente 
segundo as regras e técnicas atualizadas e disponíveis da medicina e da sua 
especialidade em particular. Já os erros de conduta podem ocorrer – e são os 
mais comuns, mas convém que eles sejam analisados criteriosamente, pois, 
nesse sentido, há muitas discordâncias sobre a validade e a eficiência de cada 
método e de cada conduta. A verdade é que se exige muito dos médicos, 
ainda sabendo que sua ciência é limitada e que sua obrigação é de meios e 
não de resultado. Mesmo que a vida seja um bem imensurável, a 
supervalorização desta ciência jamais encontrará uma formula mágica e 
infalível18. 

 

 Observável, pois, que há erros decorrentes do diagnóstico realizado pelo profissional e 

de sua conduta ao decorrer de sua atividade.  

 O diagnóstico é o resultado do primeiro contato do médico com o paciente, momento 

em que se averigua o mal que acomete o paciente e qual a terapia a ser aplicada. Segundo os 

ensinamentos de Miguel Kfouri Neto, ele é obtido com a “coleta de dados, com a averiguação 

de todos os sintomas através dos quais se manifeste a doença – e sua interpretação 

adequada”19 que se dará após a utilização de todos os meios, procedimentos e instrumentos 

disponíveis ao profissional. O diagnóstico é, portanto, o juízo dado pelo médico sobre o 

estado do paciente.  

 Assim, tendo em vista que, para o preciso diagnóstico precisa-se analisar as condições 

pessoais do paciente, ponderar o resultado de vários exames e chegar a uma conclusão 

perspicaz, a qual será dada pelo médico – humano e passível de cometer equívocos –, ou seja, 

por meio de variáveis que impedem o diagnóstico de ser uma ciência exata, apenas ao erro 

grosseiro se imputa responsabilidade ao médico. 

                                                           
18 FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 260. 
19 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, 
p.80. 
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 Notável, pois, que o erro de diagnóstico é escusável a menos que seja rude o erro 

cometido pelo profissional, observando-se os meios que possuía para realizá-lo. Se for patente 

o despreparo, o equívoco, os meios utilizados e o resultado concluído, somente neste caso 

poderia ser imputado o dever de reparação. Neste sentido, Miguel Kfouri Neto disserta sobre 

como deve o judiciário proceder em face de um erro de diagnóstico: 

 

Não é propriamente o erro de diagnóstico que incumbe ao juiz examinar, 
mas sem se o médico teve culpa no modo pelo qual procedeu ao diagnóstico, 
se recorreu, ou não, a todos os meios a seu alcance para a investigação do 
mal, desde as preliminares auscultações até os exames radiológicos e 
laboratoriais – tão desenvolvidos em nossos dias, mas nem sempre ao 
alcance de todos os profissionais -, bem como se à doença diagnosticada 
foram aplicados os médicos e tratamentos indicados pela ciência e pela 
prática20. 

 

 Por conseguinte, em que pese o erro de diagnóstico ser, a princípio, escusável, em 

virtude das peculiaridades da própria ciência médica, o erro grosseiro, pautado na negligência, 

imprudência ou imperícia na atuação do profissional ao proceder com a constatação da 

moléstia, acarretará o seu dever de reparação.  

 Por sua vez, o erro de conduta é decorrente do desempenho médico ao longo de seu 

exercício junto ao paciente. É, portanto, verificado na atuação errônea do médico, seja por 

imprudência, imperícia ou negligência no decorrer do tratamento, ou seja, em momento 

posterior ao diagnóstico.  

 Outrossim, consoante será demonstrado, tanto o erro de diagnóstico, quanto o de 

conduta poderá ser clamado nas hipóteses de responsabilidade pela perda de uma chance. O 

primeiro posto que, o errôneo parecer do médico ou a tardia descoberta da enfermidade pode 

minimizar as chances de cura do paciente, ainda que não seja possível estabelecer com plena 

certeza que a identificação precoce pudesse salvar o enfermo. E, por sua vez, o erro de 

conduta poderá ser invocado caso haja liame entre a atuação do médico e a diminuição da 

possibilidade do paciente obter uma sobrevida ou a cura do mal que lhe acomete. 

 Todavia, certo é que, em face de um erro médico, incumbe ao Poder Judiciário 

averiguar se foram tomadas todas as medidas cabíveis ao médico para estabelecer um juízo 

devido sobre o estado de saúde do paciente e a terapêutica escolhida ou se o seu 

posicionamento não observou o cuidado exigível.  

                                                           
20 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, 
p.82,83. 
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 E, uma vez caracterizado o erro médico, salienta-se que este poderá ser julgado moral 

e judicialmente, visto que será analisado pelo Conselho de Medicina, no âmbito moral por 

meio dos processos ético-disciplinares, podendo sofrer sanções relacionadas ao seu exercício 

e perante aos demais membros da comunidade médica. E, no âmbito judicial, poderá ser 

julgado nas esferas civil e penal, a depender do teor do ato cometido, sofrendo as sanções 

previstas legalmente. 

 Para fins do presente estudo, serão observadas somente as condutas lesivas levadas a 

julgamento dos Tribunais Pátrios dentro da seara de responsabilidade civil.  

 

1.1.1.1. Deveres do médico e paciente 

 

 Após as incipientes notas sobre o erro médico, faz-se necessário ponderar sobre quais 

são os deveres incondicionais e obrigatórios do médico e do paciente ao adentrarem a relação 

jurídica da prestação de serviços médicos.  

 O médico possui o dever de informação junto ao paciente, devendo-o informar sobre 

sua condição de saúde, as condutas e intervenções que considera necessárias, bem como sobre 

os riscos e as consequências que podem advir do tratamento recomendado e escolhido. Nada 

obstante, qualquer mudança no estado do paciente ou na abordagem do tratamento deve ser 

repassada, não podendo o médico se ausentar de informar novas ocorrências no decorrer da 

intervenção. Este dever é imperioso e essencial para que o paciente expresse o seu 

consentimento.  

 O consentimento é a base da relação médico-paciente, pois este deve sempre estar 

ciente dos procedimentos que será submetido e expressar concordância. Nas palavras de 

Genival de França, “isso atende ao princípio da autonomia ou da liberdade, pelo qual todo 

indivíduo tem por consagrado o direito de ser autor do seu próprio destino e de optar pelo 

rumo que quer dar à sua vida” 21, sendo, portanto, imprescindível a expressa concordância do 

paciente em face dos métodos escolhidos e realizados.  

 Nada obstante, o médico possui o dever de vigilância, tanto no decorrer da 

intervenção, quanto no pós-atendimento, dever este que é assim definido por Genival de 

França: 

 

O ato médico, quando avaliado na sua integridade e licitude, deve estar 
isento de qualquer tipo de omissão que venha a ser caracterizada por inércia, 

                                                           
21 FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 262. 
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passividade ou descaso. Essa omissão tanto pode ser por abandono do 
paciente como por restrição do tratamento ou retardo no encaminhamento 
necessário22. 

 

 Por fim, deve-se ressaltar que o paciente também possui deveres nesta relação, posto 

tratar de uma relação bilateral com encargos para ambas as partes. Neste sentido, o paciente 

deve sempre prestar todas as informações necessárias ao médico, desde seu histórico de 

saúde, até novas intercorrências ao longo do tratamento.  Imperioso se faz que a relação seja 

de extrema honestidade e confiança entre as partes. 

 Nada obstante, deve se comprometer à atender as prescrições médicas, após seu livre 

consentimento sobre elas. Afinal, o médico apenas poderá atuar corretamente, estando em 

posse de todas as informações sobre o paciente, do mesmo modo que não há como exigir 

resultado diverso se, o próprio paciente não atuou conforme o prescrito pelo profissional.  

 Portanto, em que pese o médico possuir deveres junto ao paciente, na averiguação de 

sua responsabilidade profissional há de se observar se o paciente adotou todas as medidas 

recomendadas para si, não podendo a vítima se eximir de sua parcela de culpa, caso esta 

exista no caso concreto. 

 

1.2 A responsabilidade civil do médico 

 

Postos os apontamentos iniciais quanto à atuação do médico e as suas condutas tidas 

como errôneas, bem como a verificação do aprimoramento do modo pelo qual é atribuída a 

responsabilidade por eventuais desacertos considerados ilícitos ao longo da hitória, passa-se à 

análise mais detida quanto à temática da responsabilidade civil do médico. 

O instituto da responsabilidade civil se fundamenta na concepção do dever legal de 

não causar dano a outrem, constituindo, pois, pressuposto de reparação àquele que tem seu 

direito violado por quem, seja por meio de ato ilícito ou violação de dever contratual, lhe 

causar dano.  

Neste sentido, Rui Stoco, ao dissertar sobre o assunto, afirma que “[...] pode-se dizer 

que a responsabilidade civil traduz a obrigação da pessoa física ou jurídica ofensora de 

reparar o dano causado por conduta que viola um dever jurídico preexistente de não lesionar 

(neminem laedere) implícito ou expresso na lei”23. Neste sentido, para que uma conduta possa 

                                                           
22 FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 265. 
23 STOCO, Rui Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2004. p. 120. 
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ser considerada ensejadora de um dever de reparação, deve-se primeiramente, verificar o fator 

de atribuição legal, ou seja, a legislação que dispõe sobre a responsabilidade civil. 

 Em razão das inúmeras situações fáticas capazes de engendrar danos passíveis de 

serem reparados, a legislação tratou de distinguir algumas destas hipóteses, dando tratamento 

diferenciado àquelas que considerou mais graves, classificando-as como responsabilidade 

objetiva e àquelas mais brandas, categorizadas como responsabilidade subjetiva. 

 Nesta senda, a legislação e a doutrina delimitaram, dentro do campo da 

responsabilidade civil, abordagens baseadas na composição do dever de reparação às vezes 

tomando como alicerce a culpa, definindo a responsabilidade objetiva e subjetiva, outras 

vezes observando a relação jurídica entre as partes, se contratual ou extracontratual, e, dentre 

outros, inclusive o objetivo da relação contratual, se obrigação de meio ou de resultado. 

 Por fim cabe consignar que o principal texto legal que aborda a responsabilidade civil 

é o Código Civil, o qual traz em Título IX as disposições referentes ao tema, definindo e 

delimitando sua aplicação, bem como o modo de reparação do prejuízo causado. Em vista 

disto, será o principal diploma legal tomado como base para a presente análise, tanto no 

exame da responsabilidade civil, quanto para o estudo da teoria da perda de uma chance. Nada 

obstante, serão observados os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor apenas no 

que couber e disposições do Código de Ética de Medicina para o estudo mais específico no 

que for pertinente.  

 

1.2.1 Fator de atribuição 

 

 A profissão médica é regida não apenas por toda a legislação vigente no ordenamento 

brasileiro, como por portarias específicas, quis sejam, o Código de Ética Médica e o Código 

de Procedimento Ético-Profissional.  

 No presente estudo, analisa-se apenas as disposições legais referentes à esfera civil da 

relação entre os profissionais médicos e seus pacientes, excluindo-se as outras áreas do 

direito, como as eventuais consequências penais. Ainda serão afastadas as relações e 

disposições legais que envolvam os demais entes envolvidos nesta relação contratual, como 

hospitais e os demais atuantes na área da saúde, por exemplo, enfermeiros e auxiliares. 

 Portanto, passando-se ao exame específico, temos que o Código Civil ao tratar das 

indenizações elenca os dispositivos 186 24 , o qual estabelece as diretrizes do dever de 

                                                           
24 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. 
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reparação, de modo a abranger todas as ocasiões de responsabilidade civil que decorreram de 

atos ilícitos e, em consonância, o artigo 18725, que estipula os casos de responsabilidade civil 

oriundos do abuso de direito, ou seja, que extrapolaram a licitude do ato, causando o dever de 

reparação.  

 No que tange à esfera médica, no Código Civil podem ser observados três artigos, 

quais sejam, os artigos 94926, 95027 e 95128. 

 Da leitura dos respectivos artigos, são observáveis suas conexões com a atuação 

médica, visto que a atividade do profissional é diretamente ligada à integridade física e mental 

do paciente. Assim, em vista do disposto no artigo 949, pondera-se que, por mais que o intuito 

seja afastar o mal que abate o enfermo, é vedado ao médico causar-lhe danos aquém do 

necessário para o tratamento. Nesta senda é imperioso verificar se as novas lesões causadas 

pelo médico foram estritamente necessárias para o combate da enfermidade anterior, ou se 

eram evitáveis e, por consequência, passíveis ou não de lhe gerarem o dever de reparação. 

Cumpre ressaltar que, no que tange as cirurgias estéticas, as considerações deste dispositivo 

possuem uma leitura diferenciada, visto tratar de um tratamento estético que, em razão de ser 

uma obrigação de resultado, a lesão é intrínseca ao procedimento e obtenção da pretensão. 

 No mesmo sentido é o elencado no artigo 950, o qual possui um viés mais específico 

para o dano relacionado a possibilidade do exercício profissional que a vítima exerça à época 

do ocorrido. Destarte, a interpretação dada é a mesma do artigo anterior, devendo-se analisar 

quais foram as medidas estritamente necessárias para o médico obter o melhor tratamento à 

enfermidade, ainda que, por ventura, ocasionem impossibilidade de exercer atividade laboral. 

 Este entendimento é cabalmente pacificado no artigo 951, visto expressamente 

condensar as disposições dos artigos anteriores, pois, apenas responsabiliza o atuante 

profissional, principalmente na esfera médica ao elucidar “paciente”, se este atuar de modo 

negligente, imprudente ou imperito.  

                                                           
25 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. 
26  Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do 
tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido 
prove haver sofrido. 
27 Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se 
lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao 
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da 
depreciação que ele sofreu. 
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. 
28 Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no 
exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, 
agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho. 
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 Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação médico-paciente 

por este vínculo se tratar de clara relação de consumo. Basta notar ser uma prestação de 

serviço. Explica-se. 

 O referido código legal define consumidor em seu artigo 2º, estabelecendo que 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final”. Na sequência, o parágrafo segundo do artigo 3º, define serviço como 

“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista”.  

 A simples interpretação conjunta dos artigos demonstra a cabal relação consumerista 

entre médicos e pacientes, sendo o médico um prestador de serviços e o paciente, o 

contratante e destinatário final da prestação. Neste sentido, primaz a observância dos artigos 

que dispõe sobre a responsabilização dos profissionais prestadores de serviço no Código de 

Defesa do Consumidor e as peculiaridades da relação sob enfoque. 

 As seções II e III do diploma legal abarcam as situações que geram o dever de reparar 

e como serão regidas. No que tange especificamente aos prestadores de serviço, o artigo 1429 

regula os fatos do serviço, aduzindo que serão responsabilizados independentemente da 

comprovação de culpa do agente.  

 Todavia, o dispositivo deve ser analisado conjuntamente com seu parágrafo 4º, o qual 

traz regra específica para os profissionais liberais, visto que para estes a responsabilidade 

pessoal “será apurada mediante a verificação de culpa”. Desta feita, vez que os médicos são 

profissionais liberais, somente podem ser responsabilizados caso esteja devidamente 

demonstrada a atuação culposa, seja dolosa ou culposa em sentido estrito. 

 Na esfera da regulação própria da profissão, o Código de Ética Médica elenca diversos 

dispositivos que visam orientar a atuação do médico, estabelecendo logo em seu preâmbulo 

que as normas ali dispostas devem ser seguidas no exercício da profissão, bem como, no 

ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde e qualquer outra atividade que utilize o 

conhecimento advindo do estudo da Medicina. 

 Especificamente, o Capítulo III aborda a responsabilidade profissional, enumerando 

diversas condutas vedadas ao médico e que, se por ventura sejam descumpridas, submetem o 

profissional às sanções administrativas e podem gerar o dever de reparação. Para o presente 

                                                           
29 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. 
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trabalho é válido pontuar os Capítulos seguintes, IV e V, que tratam sobre direitos humanos e 

relação com pacientes e familiares, visto elencarem condutas que o profissional deve se abster 

no trato com o enfermo.  

 As disposições específicas do Código de Ética Médica serão tratadas ao longo do texto 

e quando forem pertinentes, posto serem diversos artigos que regulamentam e servem aos fins 

do presente estudo, de modo que serão detalhas pontualmente.  

 Notório, então, que a atividade médica é regulada por diversos diplomas legais, de 

modo que a responsabilização do profissional médico, ainda que a luz da teoria da perda de 

uma chance, conforme se examinará, deve ser analisada observando conjuntamente os 

diversos dispositivos, pois, somente assim, será possível extrair quais são as condutas 

exigíveis e quais as consequências possíveis.  

 

1.2.2 Os pressupostos e fundamentos da responsabilidade civil na seara médica 

 

 A responsabilidade civil é uma relação jurídica formada por pressupostos e 

fundamentos que estabelecem a uma pessoa a obrigação de reparar o dano causado à outra. 

Desta feita, há a necessidade de analisar quais são estes pressupostos e fundamentos que a 

originam.  

 O Código Civil consagra a definição de responsabilidade civil em seu artigo 18630 e, 

por conseguinte, delimita suas características. E, somente com uma breve leitura do 

dispositivo legal é passível extrair quais são os quatro elementos constituidores do dever de 

reparação: ação ou omissão, culpa em sentido amplo, relação de causalidade e o dano 

produzido. 

 Os pressupostos constituem a ação ou omissão, aqui definida como conduta humana 

com relevância jurídica, o dano e o nexo causal, sendo este a conexão que interliga a conduta 

do agente com o dano resultante. Por sua vez, os fundamentos são os elementos do ímpeto 

humano que projetaram a conduta, ou seja, a culpa em sentido estrito e o dolo. 

 Feita as ressalvas iniciais, passa-se ao estudo mais aprofundado em relação aos 

elementos da responsabilidade civil nas relações médico-paciente, considerando as 

especificidades da profissão que zela pela saúde. 

 

                                                           
30 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. 
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1.2.2.1 Conduta lesiva 

 

 Analisando o conceito de conduta do agente segundo os entendimentos de Sergio 

Cavalieri Filho, esta pode ser definida como “o comportamento humano voluntário que se 

exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências jurídicas”31. A ação 

ou a omissão tem a vontade como aspecto subjetivo do agente e a sua manifestação no 

ambiente externo constitui seu aspecto objetivo.  

 Há, portanto, dois tipos de conduta, a ativa e a omissa. A primeira é a ação positiva, 

que depende de um movimento corpóreo comissivo daquele que a pratica. Por sua vez, a 

omissa é a ausência de atividade, a abstenção de um comportamento devido. Nada obstante, 

em que pese às peculiaridades de cada uma das referidas condutas, toda ação humana deve 

estar pautada no dever geral de abstenção, ou seja, de não causar dano ou violar direito alheio. 

 Assim, passível de notar que as implicações jurídicas da ação são mais visíveis por 

produzirem efeitos mais nítidos no mundo exterior. Entretanto, a omissão torna-se relevante 

quando o agente tem o dever de agir ou de impedir o resultado e não o fez. Tais deveres de 

ação são previstos legalmente, de modo que a omissão é conduta atípica dentro da 

responsabilidade. 

 Neste contexto, deve-se analisar toda ação ou omissão do profissional médico que 

ocasione danos ao paciente. Todavia, cumpre salientar que a análise deve ponderar se os 

respectivos danos estavam dentro da esfera de previsibilidade do tratamento, se eram 

necessários para a efetividade da intervenção ou se foram ocasionados em razão de atuação 

equivocada e, consequentemente, culposa do profissional.  

 Dentro deste segundo panorama, deverá então ser observada a atuação do médico, seja 

positiva, na efetiva ação junto ao paciente, ao diagnosticá-lo, ministrá-lo medicamentos ou 

realizar procedimentos, seja negativa, por sua omissão na prestação do serviço, examinando 

se tais condutas foram culposas e, por fim, se é notável o liame existente entre elas e o dano 

vislumbrado.  

 

1.2.2.2 Dano e prejuízo 

 

 Após as ressalvas sobre a conduta do agente, imperioso definir a noção de dano, haja 

vista que, não basta apenas o comportamento do agente, este deve produzir efeitos negativos, 

                                                           
31 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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uma consequência lesiva ao patrimônio ou aos direito de personalidade da vítima. O dano é a 

condição básica para a responsabilidade civil, sem este pressuposto, não há qualquer dever de 

reparação. Note-se que, a concepção de responsabilidade civil e, por via de consequência, de 

indenização é reestabelecer o status quo anterior, ou seja, retornar a situação que a vítima se 

encontrava antes do ilícito praticado e do prejuízo decorrente. 

 O dano é conceituado nas lições de Sergio Cavalieri Filho como “sendo lesão a um 

bem ou interesse juridicamente tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um 

bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da personalidade da vítima”32. Deste 

modo, pode-se dividir o dano em duas grandes esferas, a patrimonial e a moral.  

 Na esfera dos danos morais, é feita a seguinte anotação por Sergio Cavalieri Filho: 

 

São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais 
são titulares todos os seres humanos, a partir do nascimento com vida 
(Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem 
jurídica e não outorgados, atributos inertes à personalidade, tais como o 
direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à 
intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana33. 

 

 Notável, pois, que, por envolver diretamente à pessoa humana, ou seja, o paciente, 

qualquer erro ocasionado pela conduta do profissional médico, ocasionará uma lesão à 

integridade, quando não, à própria vida do enfermo. Desta feita, estão dentro da esfera moral 

os danos ocasionados pela atuação médica, pois influem na dignidade do paciente, podendo 

ser de modo físico, ou por influir na própria vida, diminuindo-a ou aniquilando-a.  

 Ademais, salienta-se que a conduta médica pode infligir o dano, neste caso, o dano 

ocasionado não está vinculado às condições prévias de saúde do enfermo, é oriundo do 

próprio comportamento do médico, ou pode ampliar ou deixar de evitar o dano pré-existente, 

ou seja, a própria doença que deveria tratar. 

 Por fim, a título de complementação, cumpre ressaltar que, caso o dano à integridade 

do paciente ocasione algum gasto ou impedimento de ganho, por via de consequência, a lesão 

adentrará a esfera patrimonial do lesado, extrapolando a esfera apenas moral da vítima. 

 Assim, imperioso expor o que se entende por dano patrimonial. Este é aquele que 

atinge todos os bens integrantes do patrimônio da vítima34, desde itens corpóreos até não 

corpóreos, como as relações jurídicas, e é composto por dois fatores: o dano emergente e o 

lucro cessante.  
                                                           
32 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 93. 
33 Ibidem, p. 106. 
34 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 93,94. 
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 Isto se deve em virtude do dano poder atingir os bens já constituídos no patrimônio da 

vítima, reduzindo-o, quanto àqueles que estavam a ser incorporados, impedindo o crescimento 

patrimonial. Desta forma, os danos emergentes são constituídos pelo prejuízo real que o 

patrimônio sofreu, a diminuição vivenciada, e os lucros cessantes, referente ao prejuízo 

mediato ou futuro que foi sofrido, ou seja, a perda do ganho esperável. 

 Neste sentido, conforme se verá adiante, destaca-se que, segundo Sergio Savi, a teoria 

da perda de uma chance clássica coloca as oportunidades da vítima e, por conseguinte, a perda 

da possibilidade de obtenção de ganhos, como dano emergente, visto se enquadrar no 

patrimônio da vítima as diversas possibilidades de obter a vantagem. Acentua-se, nos termos 

da teoria da perda de uma chance, são as próprias possibilidades que estão contidas no 

patrimônio e não a certeza do ganho, o que será pormenorizado adiante.  

 Contudo, na abordagem da perda da chance de cura ou sobrevivência, restará concluso 

que se enquadra como uma nova categoria de dano, distinto e próprio, e que, dentre os danos 

patrimoniais e extrapatrimoniais, poderá atingir ambas as esferas. 

 

1.2.2.3 Nexo causal 

 

 Em continuidade, haja vista as concepções de conduta humana e dano, cumpre 

ressaltar o vínculo entre ambas, o chamado nexo de causalidade. Isto quer dizer que o dano 

deve ter sido causado pela conduta do agente, ou seja, deve haver uma relação de causa e 

efeito. Nas palavras de Sergio Cavalieri Filho: 

 

Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; 
tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha 
sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma 
necessária relação de causa e efeito. Em síntese, é necessário que o ato ilícito 
seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse 
ato, sem que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do 
fato35. 

 

 O nexo de causalidade é pressuposto indispensável para a responsabilidade civil, haja 

vista que sem este, jamais poderá ser atribuído o dever de reparação a alguém. Veja-se, pode 

existir conduta humana e pode existir dano, mas sem que estejam vinculados, não poderá ser 

atribuído ao agente atuante o dever de indenizar. Nesta senda, deverá ser demonstrado 

cabalmente que a ação ou omissão do agente foi critério imperioso na consumação do dano.  

                                                           
35 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 62. 
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 A este respeito, estas são as palavras de Daniel Amaral Carnaúba: 

 

Um fato é um antecedente necessário (ou uma condição necessária) a um 
resultado toda vez que a existência desse resultado pressupõe a existência 
daquele fato. O antecedente necessário é uma noção capital à teoria jurídico-
causal – e mesmo para a teoria causal em geral – por uma razão intuitiva: ele 
encarna a relação de dependência, que constitui o núcleo do raciocínio 
causal. Para que A seja a causa de B, é preciso, antes de tudo, que esse 
último tenha uma relação de dependência em relação ao primeiro36. 

 

 Em relação a verificação do nexo de causalidade à atividade médica, patente que este é 

de difícil avaliação, em virtude das próprias particularidades da atividade médica e da vida em 

si. Afinal, entre a vida e a morte há questões que os homens ainda não possuem conhecimento 

ou ingerência. Sobre isto, faz a seguinte nota Miguel Kfouri Neto: 

 

Deve-se evidenciar, também, o vínculo causal, que liga o dano à conduta do 
agente. Nem sempre, porém, nos domínios da responsabilidade médica – e a 
asserção provém do exame de inúmeros casos concretos – o reconhecimento 
do nexo de causalidade é tarefa fácil. Os médicos dizem que não há doenças, 
há doentes – porquanto dois pacientes, acometidos do mesmo mal e tratados 
de modo idêntico, podem apresentar reações absolutamente distintas à 
terapia: num caso, a cura; noutro, o agravamento da enfermidade e, até, a 
morte37. 

 

 Desta feita, cumpre ao examinador extrair do conjunto probatório o liame essencial 

entre a conduta do profissional e o dano ocasionado no caso concreto, averiguando se 

independente da ação do médico o resultado se daria ou se o médico deveria ter agido de 

outro modo a fim de evitar a ocorrência.  

 Em que pese, a princípio, o nexo de causalidade parecer ser de fácil percepção, nota-se 

que na seara médica tal veredito é inverídico. Principalmente, quando se trata de um evento 

decorrente de causalidade múltipla, algo recorrente no exercício da medicina, visto existir as 

adversidades intrínsecas ao paciente, conjuntamente com a recorrente intervenção dos 

profissionais a que o enfermo está submetido, o que muda as variáveis da moléstia, sem 

afastar ainda a estrutura do nosocômio em que está internado, que determinará os 

instrumentos possíveis aos seus cuidados. 

 Diante de circunstâncias que possuem diversos fatores envolvidos, como na seara 

médica, a doutrina estabeleceu algumas teorias para a devida adequação dos fatores 
                                                           
36 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Coleção Rubens Limongi - Responsabilidade Civil Pela Perda de Uma Chance 
- Vol. 13. Método, 06/2013. 
37 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, 
p.71. 
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judicialmente relevantes para estabelecer o nexo causal, dentre as quais podemos destacar 

duas de maior expressão e relevância para o tema ora estudado.  

 A primeira delas corresponde à chamada teoria da causalidade adequada, a qual 

propõe que todas as causas necessárias e com mais propensão a causar o dano devem ser 

consideradas. Dentre todas as causas que podem ter induzido o resultado, apenas as mais 

determinantes e pertinentes serão apreciadas. Rui Stoco assinala que “nem todas as condições 

serão consideradas causas, mas tão somente aquela que for a mais apropriada a produzir o 

resultado, ou seja, aquela que, de acordo com a experiência comum, for a mais idônea à 

realização do evento danoso”38. 

 Por sua vez, a teoria dos danos diretos e imediatos pressupõe que apenas as causas 

diretas são consideradas para imputação de responsabilidade. Esta seria a teoria adotada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, sob o argumento do disposto no artigo 40339 do Código 

Civil, cujo teor aponta que as perdas e danos somente incluiriam os danos emergentes e 

cessantes por efeito direto e imediato. 

 Segundo esta teoria, apenas uma causa pode ser a responsável direta e imediata pelo 

dano, sem a qual ele não ocorreria. Nesta concepção, independeria se causas indiretas ou 

remotas pudessem ter relação com o evento produzido, considerando apenas a mais próxima. 

Entretanto, ao esmiuçar estes dizeres, Sergio Cavalieri Filho conclui que: 

 

A expressão legal ‘efeito direito e imediato’ indica liame de necessidade e 
não de simples proximidade; não se refere à causa cronologicamente mais 
ligada ao evento, temporalmente mais próxima, mas sim àquela que foi a 
mais direta, a mais determinante segundo o curso natural e ordinário das 
coisas40. 

 

 Em vista disto, a respectiva teoria não intenta limitar a responsabilidade apenas ao fato 

anteriormente ligado ao evento danoso, mas àquela determinantemente mais próxima. Do 

mesmo modo, impõe o impedimento de liame de causalidade se outra causa superveniente 

interrompa os efeitos da anterior e, por si só, produza o resultado danoso. 

 Dentre estas duas teorias acerca do nexo de causalidade, restará demonstrado adiante 

que aquela que mais se adapta a teoria da perda de uma chance é a teoria da causalidade 

adequada, visto mais propensa a aceitar o concurso de causas e a qualifica-los na produção do 

resultado ou, mais precisamente, na impossibilidade de obtenção do resultado esperado.  

                                                           
38 STOCO, Rui Tratado de responsabilidade civil. 7ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 151. 
39 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. 
40 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 68 e 69. 
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 Assim, imperioso, pois, ao julgador averiguar quais as concausas que levaram ao 

resultado lesivo, a priori a morte ou a lesão irreparável ao paciente, e se a atuação do médico 

influiu determinantemente neste resultado, seja em sua obtenção direta, seja para impedir o 

respectivo desenlace.  

 

1.2.2.4 Da culpa médica 

 

 Nada obstante, cumpre ressaltar a existência do vínculo jurídico que estabelece a 

obrigação de reparação, o qual ditará quais condutas humanas serão consideradas ilícitas e 

ensejam o dever de indenizar. Tal vínculo é a presença do nexo psicológico reprovável do 

agente no resultado do fato juridicamente analisado.  

 A análise deste vínculo jurídico passa pelo crivo da imputabilidade, ou seja, se o 

agente tinha consciência de sua ação e se lhe era exigido conduta diversa, critérios que 

constituem o juízo de reprovação. Segundo a definição de Sergio Cavalieri Filho, 

“imputabilidade é, pois, o conjunto de condições pessoais que dão ao agente capacidade para 

poder responder pelas consequências de uma conduta contrária ao dever; imputável é aquele 

que podia e devia ter agido de outro modo”41. 

 Não bastasse a capacidade do agente em entender seus atos, para que se afigure sua 

responsabilidade é necessário verificar o ímpeto subjetivo de sua conduta, ou seja, sua culpa. 

A culpa é fundamento da responsabilidade civil, contudo, se demonstrará que não é essencial 

o agir culposo para que se tenha o dever de reparação. 

 A culpa é exigida apenas nos casos de responsabilidade subjetiva, visto ser imperiosa 

sua comprovação para responsabilizar o autor do dano. Por sua vez, nos casos de 

responsabilidade objetiva, situações específicas em que o legislador atribuiu um caráter mais 

zeloso às vítimas, foram dispensadas a necessidade de comprovação de culpa para que haja o 

dever de reparação. Estas situações são exceções e devem estar expressas na legislação, sendo 

a regra a responsabilidade subjetiva, mediante verificação de atuação culposa. 

 A responsabilidade médica é estritamente pautada na verificação de culpa, visto tratar 

de responsabilidade subjetiva e por ser o médico classificado como profissional liberal, 

consoante será pormenorizado na sequência, sendo estes dois critérios que a legislação 

brasileira impõe a constatação do comportamento culposo para o dever de indenizar. 

                                                           
41CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 40. 
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 Assim, a culpa lato sensu é definida por Sergio Cavalieri Filho como indicativo do 

“elemento subjetivo da conduta humana, o aspecto intrínseco do comportamento, a questão 

mais relevante da responsabilidade subjetiva”42. O autor segue dissertando sobre a relevância 

deste aspecto comportamental, dizendo que “assim o é porque a realização externa de um fato 

contrário ao dever jurídico deve corresponder a um fato interno de vontade que faça do agente 

causa moral do resultado”43. 

 Salienta-se que a culpa é composta por dois elementos, a saber, a culpa em sentido 

estrito e o dolo. O dolo é a conduta intencional, ou seja, voltada para fim determinado e 

antijurídico. Por sua vez, a culpa em sentido estrito não visa à finalidade antijurídica, objetiva 

a ação, porém, seu resultado é acidental e ilícito. Para melhor entendimento, as lições de 

Sergio Cavalieri Filho: 

 

Tanto no dolo como na culpa, há conduta voluntária do agente, só que no 
primeiro caso a conduta já nasce ilícita, porquanto a vontade se dirige à 
concretização de um resultado antijurídico – o dolo abrange a conduta e o 
efeito lesivo dele resultante -, enquanto que no segundo a conduta nasce 
lícita, tornando-se ilícita na medida em que se desvia dos padrões 
socialmente adequados. O juízo de desvalor no dolo incide sobre a conduta, 
ilícita desde a sua origem; na culpa, incide apenas sobre o resultado. Em 
suma, no dolo o agente quer a ação e o resultado, ao passo que na culpa ele 
só quer a ação, vindo a atingir o resultado por desvio acidental de conduta 
decorrente de falta de cuidado44. 

 

 A culpa em sentido estrito é a inobservância de um dever de cuidado, ou seja, um agir 

cauteloso e que se abstenha de atingir bens jurídicos alheios, sendo definida como “conduta 

voluntária contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento 

danoso involuntário, porém previsto ou previsível” 45 , e exteriorizada por três modos, a 

imprudência, a negligência e a imperícia.  

 Nas lições de Rui Stoco, a imprudência é “a falta de cautela, o ato impulsivo, o agir 

açodado ou precipitado, através de uma conduta comissiva, ou seja, um fazer (facere), como 

quando a pessoa dirige seu veículo com excesso de velocidade”46. 

 A respeito do profissional médico, a imprudência é assim definida por Genival de 

França “imprudente é o médico que age sem a cautela necessária. É aquele cujo ato ou 

                                                           
42 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 44. 
43 Ibidem, p. 44. 
44 Ibidem, p. 46. 
45 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 50. 
46 STOCO, Rui Tratado de responsabilidade civil. 7ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007, p. 134. 



35 

 

conduta são caracterizados pela intempestividade, precipitação, insensatez ou inconsideração. 

A imprudência tem sempre caráter comissivo”47. 

 Miguel Kfouri Neto faz uma breve consideração sobre a imprudência no que tange à 

sua relação com a imperícia, aduzindo que “a imprudência sempre deriva da imperícia, pois o 

médico, mesmo consciente de não possuir suficiente preparação, nem capacidade profissional 

necessária, não detém sua ação”48. 

 Rui Stoco, na sequência de suas lições, continua seus dizeres definindo a imperícia 

sendo “a demonstração de inabilidade por parte do profissional no exercício de sua atividade 

de natureza técnica, a demonstração de incapacidade para o mister a que se propõe [...]”49. 

Para exemplificá-la, segue “[...] como o médico que, por falta de conhecimento técnico, erra 

no diagnóstico ou retira um órgão do paciente desnecessariamente ou confunde veia ou 

artéria”50. Cumpre salientar que a imperícia pode advir de uma conduta comissiva ou omissa, 

em que pese esta última se confundir, por vezes, com a negligência.  

 Miguel Kfouri Neto ao dissertar sobre este tema ensina que: 

 

A imperícia médica é aferida dentre aqueles que detêm o diploma – e pode 
ser definida, de modo simples, como a fatla da habilidade normalmente 
requerida para o exercício legítimo da atividade profissional, proveniente da 
carência de conhecimentos necessários, da inexperiência ou inabilidade 51. 

 

 No que se refere a imperícia e o dever de reparação, este doutrinador sabiamente 

salienta que “quando se trata de impor a obrigação de indenizar, indiferente que o médico 

deixe de observar regra cujo conhecimento não se seria normal desconhecer ou que demonstre 

despreparo: sempre responderá civilmente pelo dano causado”52. 

 Por fim, Rui Stoco define a negligência como “o descaso, a falta de cuidado ou de 

atenção, a indolência, geralmente o non facere quod debeatur. Quer dizer, a omissão quando 

do agente se exigia uma ação ou conduta positiva”53. Na atuação médica algumas situações 

são passíveis de vislumbrar negligência, como a título exemplificativo, abandono do doente, 

omissão de tratamento, esquecimento de corpo estranho no paciente em cirurgia.  

                                                           
47 FRANÇA, Genival de. Direito Médico, 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 272. 
48 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, 
p,34. 
49 STOCO, Rui, Tratado de responsabilidade civil. 7ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007, p. 134. 
50 Ibidem, p. 134. 
51 NETO, Kfouri Miguel, op. cit., p. 94 
52 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, p. 
89 
53 STOCO, Rui, Tratado de responsabilidade civil. 7ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007, p. 134. 
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 Ao dissertar sobre o tema, Miguel Kfouri Neto faz distinção sobre a negligência e a 

imperícia: 

 

Necessário não confundir a negligência com a imperícia. Se, por exemplo, 
um médico injeta no paciente soro antitetânico sem o necessário teste, será 
negligente; mas, se assim se comporta porque não sabe que se deve proceder 
à referida prova, demonstrará imperícia54. 

 

 Notável, pois, que na relação ora estudada, entre médico e paciente, a principal culpa 

em sentido estrito que deve ser demonstrada no caso em concreto é a atuação imperita, ainda 

que negligente, posto se tratar de exteriorização, embora omissa, específica para as relações 

profissionais. Embora a imprudência e a negligência também imponham o dever de reparação, 

são mais excepcionais de ocorrerem nesta relação.  

 De qualquer modo, toda e qualquer culpa deve ser ressaltada e demonstrada para que 

surja o dever de reparação do profissional da saúde, pois sem ela, não há que se falar em 

responsabilização.  

 Concluindo, a responsabilidade civil aplicada à área da saúde consiste, pois, no exame 

do comportamento médico ativo ou omisso juridicamente reprovável; na ocorrência de dano à 

um ou alguns dos bens jurídicos tutelados do paciente, os quais podem ser de ordem material 

ou moral e na verificação do nexo de causalidade, ou seja, na observância se o dano decorreu 

da respectiva conduta médica ou se foi consequência das condições específicas do próprio 

paciente. Há ainda de estar presente o fundamento para a responsabilização, qual seja, a 

demonstração da vontade do agente em causar o dano, vontade esta que sendo consciente e 

desejada, enquadra-se como dolo, ou sendo decorrente de negligência, imprudência ou 

imperícia, considerado como culpa em sentido estrito55, sendo este requisito imperioso para 

atribuição do dever de reparar. 

 A delineação dos pressupostos e fundamento da responsabilidade civil na seara médica 

é imprescindível, pois será pautado nestes a verificação do enquadramento da relação médico-

paciente em enfoque na teoria da perda de uma chance, mais especificamente, de cura ou 

sobrevivência.  

 

1.2.3 Responsabilidade subjetiva e objetiva 

 

                                                           
54 NETO, Kfouri Miguel. op. cit., p. 86 
55 Cf. SILVA, Regina Beatriz Tavares da. (Coord.). Pressupostos da Responsabilidade Civil na Área da Saúde in 
Responsabilidade Civil na Área da Saúde. 2. Ed. São Paulo. Saraiva, 2009. (Série GV-Law). 
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 O Código Civil estabelece que para a existência da responsabilidade civil deve estar 

presente sempre os seus pressupostos, entretanto, consoante mencionado supra, seu 

fundamento não é essencial, podendo existir o dever de reparar sem que haja culpa lato sensu. 

Desta feita, são diferenciadas as teorias da responsabilidade subjetiva, a qual prescinde da 

demonstração de culpa e a objetiva, independente do intuito do agente. 

 A responsabilidade objetiva surgiu visando reparar situações nas quais o dano, em que 

pese ser evidente, fazia-se muito difícil de ser indenizado, visto que a prova da culpa tornava-

se demais onerosa àquele prejudicado. Assim, estabeleceu-se que certas situações 

excepcionais, apenas por existirem e se correlacionarem com o dano causado, possuiriam o 

dever de reparação, embasadas na teoria do risco. 

 Segundo as palavras de Rui Stoco: 

 

A doutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja a 
resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade 
entre uma e outro) assenta-se na equação binária cujos pólos são o dano e a 
autoria do evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a 
antijuridicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o 
ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou o 
prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano é o 
responsável. Com a teoria do risco, diz Philippe Le Tourneau, o juiz não tem 
de examinar o caráter lícito ou ilícito do ato imputado ao pretenso 
responsável: as questões de responsabilidade transformam-se em simples 
problemas objetivos que se reduzem à pesquisa de uma relação de 
causalidade (La Responsabilité Civile. Paris: Dalloz, 1976, n. 2, p. 4) (cf. 
Caio Mário, Responsabilidade Civil cit., p. 267)56. 

 

 Sem embargo, ainda que o ordenamento jurídico brasileiro tenha assumido hipóteses 

de reparação social, a regra é a responsabilidade subjetiva. Apenas nos casos previsto em lei, 

consoante se depreende do parágrafo único do artigo 92757 do Código Civil, e, se a atividade 

desenvolvida pelo autor do dano possuir por sua natureza, risco para os direitos de outrem, é 

que será aplicada a regra da teoria objetiva.  

 Ponderando o exercício da medicina, tem-se que, embora exista risco na atividade 

médica, qual seja, de não obter a cura do paciente ou não minimizar o gravame que a este 

aflige, faz-se imprescindível notar que o risco não advém da conduta médica, mas sim, do 

                                                           
56 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 7ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007, p. 157 apud. 
PEREIRA, Caio Mário. Responsabilidade Civil, 9ª ed. Rio de Janeiro. Forense, 1998, p. 267 
57 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. 
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próprio estado de saúde do enfermo. Assim, exime-se da prática medicinal o fator natureza 

risco proveniente da atividade, pois o risco é inerente ao contratante do serviço58. 

 Nada obstante, inexistindo no ordenamento jurídico qualquer previsão expressa 

imputando responsabilidade objetiva aos profissionais da saúde, a exceção dos atuantes no 

campo estético, o qual possui divergência doutrinária59, tem-se que estão isentos da aplicação 

do parágrafo único do mencionado artigo.  

 Corroborando com esta concepção, pondera-se que o Código de Defesa do 

Consumidor estabelece no parágrafo 4º do artigo 14 que a responsabilidade civil dos 

profissionais liberais se dará mediante a verificação de culpa. E, conforme visto, sendo a 

classe médica considerada em razão de seu atuar intelectual, portanto, não constituindo 

empresários, enquadra-se plenamente nesta concepção.  

 Neste sentido, cumpre ressaltar as disposições do Código de Ética Médica, como seu 

inciso XX do Capítulo I, o qual elucida expressamente que “A natureza personalíssima da 

atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo”. A respectiva disposição 

não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações médico-paciente, 

todavia, deve ser avaliada sob a consideração de que a atuação médica não é pautada sob o 

manto da responsabilidade objetiva, visto se tratar de profissão que lida com as adversidades 

intrínsecas às condições da doença. Isto se demonstra, ao observar que no Capítulo III, o qual 

dispõe sobre a responsabilidade profissional, o Código Ética Médica, no parágrafo único do 

artigo 1º aduz que a responsabilidade médica é pessoal e não pode ser presumida, ratificando 

a aplicação da responsabilidade subjetiva a seus profissionais. 

 Em seu trabalho doutrinário, Miguel Kfouri Neto se posiciona no entendimento da 

necessidade da verificação da culpa na atividade médica, sob o embasamento: 

 

Ademais, revela-se dificuldade intransponível, na aplicação da teoria da 
responsabilidade sem culpa à profissão médica: como saber se a morte ou a 
invalidez decorreram de um erro médico ou da própria natureza humana? De 
igual, seria absurdo atribuir ao conjunto de profissionais de medicina a 
responsabilidade por quaisquer danos, pois são exatamente esses 
profissionais que, em conjunto, mitigam as dores das pessoas 60. 

 

                                                           
58 Cf. STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 7ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007, p. 157. 
59 Verificar: NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 
2001. P.57 e STOCO, Rui Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2004, p. 
533. 
60 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, p. 
34. 
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 Prosseguindo, Miguel Kfouri Neto, em seu douto entendimento, conclui seu 

posicionamento sobre a impossibilidade de adoção da teoria objetiva na atividade médica, 

ressaltando que, “[...] por fim, o ser humano está sujeito às doenças, ao sofrimento – e toda 

tentativa que vise a suprimir a culpa conduz à transformação da prestação devida pelos 

médicos, tão-só, em obrigação de resultado -, o que de modo nenhum se torna aceitável”61. 

 Assim, como se demonstrará a seguir, a atuação médica é pautada como obrigação de 

meios e não de resultados, o que corrobora para a imperiosa observação da atuação culposa 

para eventual atribuição de responsabilidade ao profissional. Afinal, “[...] dar cobertura a todo 

risco de doença ou morte, em atividade médica, corresponderia a obrigar o médico a dar a 

saúde ao doente, a prolongar a vida, ultrapassando as potencialidades do médico enquanto 

homem, para transformá-lo num Deus.”62. 

 Ademais, há de pontuar que a implicação da responsabilidade civil dos médicos ser 

subjetiva acarreta consequências de ordem processual, haja vista atribuir o ônus da prova para 

quem alega ter sofrido dano pela conduta do agente, sendo seu dever demonstrar a culpa ou o 

dolo do profissional. 

 

1.2.4 Obrigação de meio e resultado 

 

 Dentre as categorias da responsabilidade civil contratual, cumpre ressaltar aquela que 

distingue as obrigações entre os contratantes, classificando-as como de meio e de resultado. A 

relevância desta distinção se dá, na presente análise, em razão da relação contratual existente 

entre paciente e médico, na qual ambos se comprometem à busca pelo êxito do tratamento. 

 Nas obrigações de resultado, o que se propõe é que o devedor alcance o fim pactuado 

entre as partes, objetivando apenas o desfecho daquele contrato. Assim, a responsabilidade 

civil existirá logo com a demonstração que o resultado não foi atingido pela parte exigida, 

existindo uma presunção de prejuízo ao contratante e consequentemente, direito a reparação.  

 Por sua vez, as obrigações de meio, definidas segundo René Demogue, idealizador da 

teoria, existem quando se exige do devedor apenas o emprego de todos os meios à sua 

disposição para determinado fim, não sendo imprescindível o alcance do resultado. Neste 

sentido, detalha Rui Stoco que “[...] esta atividade tem que ser desempenhada da melhor 

                                                           
61 NETO, Kfouri Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, 
p.34. 
62 Ibidem, p. 35. 
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maneira possível, com a diligência necessária para o melhor resultado, embora este não seja a 

meta optata nem o objeto da avença”63. 

 Diferentemente da obrigação de resultado, nas obrigações de meio, milita em favor do 

contratado a presunção de que este agiu com diligência e realizou tudo a seu alcance para 

obter os resultados, ainda que não tenha sido possível efetivá-lo. Isto resulta a inexistência da 

conjectura de prejuízo indenizável ao contratante, pois o resultado era um risco assumido por 

ambas as partes. Desta feita, a responsabilidade civil nestes casos apenas surge se o 

contratante demonstrar que o contratado agiu com culpa em sentido amplo, hipótese que 

obrigará este a indenizá-lo.  

 Uma breve análise dos conceitos torna-se fácil concluir que perfazem obrigações de 

meio aquelas contratadas junto aos profissionais da saúde, sendo passível exigir-lhes apenas 

que tenham tomado todas as devidas medidas indispensáveis para se obter a cura da 

enfermidade e jamais a cura em si, esta impossível de ser assegurada. 

 Há nesta conclusão a exceção referente às intervenções cirúrgicas cujo objetivo do 

paciente é apenas estético, pois, em consonância com o dito alhures, são consideradas 

obrigações de resultado. E assim o são porquanto o paciente procura o médico não com o 

intuito de curar uma moléstia, mas para obter um resultado estético perquirido, estabelecendo 

uma relação de fim e não de meios. Neste sentido, importante salientar que este 

enquadramento está pacificado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bastando 

analisar o julgado REsp nº 819008/PR (2006/0029864-0)64. 

 Outrossim, as consequências do enquadramento da relação médico-paciente nas 

definições de obrigação de meio são, portanto, que o médico não será responsabilizado se, 

tendo utilizado todos os meios fundamentais para o tratamento, não teve sucesso na terapia e, 

                                                           
63 STOCO, Rui Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2004. P. 466. apud. 
LOPEZ, Teresa Ancona. O dano estético. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1980, p. 32. 
64  CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E 
REPARADORA. NATUREZA OBRIGACIONAL MISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS 
PROFISSIONAIS LIBERAIS (CDC, ART. 14, § 4º). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REPARATÓRIO. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. Pela valoração do contexto fático extraído do v. aresto recorrido, constata-se que na cirurgia plástica a que se 
submeteu a autora havia finalidade não apenas estética, mas também reparadora, de natureza terapêutica, 
sobressaindo, assim, a natureza mista da intervenção. 
2. A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral, obrigação de meio, salvo em casos de 
cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estética. 
3. "Nas cirurgias de natureza mista - estética e reparadora -, a responsabilidade do médico não pode ser 
generalizada, devendo ser analisada de forma fracionada, sendo de resultado em relação à sua parcela estética e 
de meio em relação à sua parcela reparadora" (REsp 1.097.955/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2011, DJe de 3/10/2011). 
4. Recurso especial provido. 
(REsp 819.008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 
29/10/2012) 
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por conseguinte, a cura; o ônus de provar a culpa do médico incumbe àquele julga ter sido 

prejudicado, ou seja, ao paciente ou a seus familiares; e, nada obstante, é possível vislumbrar 

que a favor do médico paira a presunção de que o dano teria ocorrido independentemente de 

sua atuação para impedi-lo em decorrência de uma causa alheia e superior a si65. 

 Por conseguinte, notável que a responsabilidade civil do médico é preponderantemente 

pautada na culpa, haja vista enquadrar-se em responsabilidade subjetiva e por ser obrigação 

de meio, de modo que se faz imperiosa a sua configuração para que se objetive a reparação.   

 Deste modo, vez que a atividade médica é obrigação de meio, devendo o médico atuar 

diligentemente à procura do efetivo tratamento e não lhe sendo exigida a cura em si, ao ser 

analisada à luz dos parâmetros de responsabilidade civil, imperioso o efetivo vislumbre do 

nexo de causalidade da conduta do profissional com o resultado danoso, bem como, a 

observância da culpa nesta atuação para a atribuição de responsabilidade.  

 Esclarecido tais pontos, passasse a analisar a teoria que mitiga tais elementos da 

responsabilidade civil, aumentando as hipóteses de responsabilização do profissional médico, 

visto atenuar o nexo de causalidade e priorizar não o evento lesivo em si, mas, a chance dele 

não ocorrê-lo como um dano próprio. Analisa-se, então, a perda de uma chance de cura ou 

sobrevivência do paciente. 

  

                                                           
65 Cf. NETO, Kfouri Miguel. Culpa médica e o ônus da prova. 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001. 
P.229/231. 
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CAPÍTULO II - A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE APLICADA AO 
EXERCÍCIO DA MEDICINA 

 

 No presente capítulo se adentrará propriamente à aplicação da teoria da perda de uma 

chance à seara médica, denominada como “a perda de chance de cura ou sobrevivência do 

paciente”, enfoque deste trabalho, delimitando-se primeiramente o entendimento clássico da 

respectiva teoria para melhor compreensão. 

 Desta feita, no decorrer da exposição dos critérios da perda de uma chance clássica 

serão tecidos os apontamentos relativos à especificidade do tema ora abordado em 

comparação à responsabilidade civil padrão, a fim de construir uma visão ampla e, ao mesmo 

tempo, específica sobre a teoria geral da presente tese e as suas peculiaridades da ora 

estudada. 

 

2.1 Definição da perda de uma chance de cura ou sobrevivência à luz da teoria 

clássica da perda de uma chance 

 

 Em que pese a teoria da perda de uma chance ter surgido no ano de 1965 na França, o 

tema não possui ampla bibliografia no Brasil, possuindo dissertações e livros pontuais acerca 

da temática. Nada obstante, dentre os estudos da Responsabilidade Civil, a presente teoria 

normalmente adentra um tópico de um dos capítulos, não sendo amplamente pormenorizada. 

Tal conclusão deu-se da análise das referências levantadas para o estudo do presente trabalho 

e dos comentários tecidos nos próprios livros estudados. 

 À luz do exposto, a fim de elucidar a definição da perda de uma chance, transcreve-se 

os ensinamentos de Rafael Peteffi da Silva ao dissertar, na introdução à sua obra, sobre o que 

se considera a chance: 

 

A chance representa uma expectativa necessariamente hipotética, 
materializada naquilo que se pode chamar de ganho final ou dano final, 
conforme o sucesso do processo aleatório. Entretanto, quando esse processo 
aleatório é paralisado por um ato imputável, a vítima experimentará a perda 
de uma probabilidade de um evento favorável. Esta probabilidade pode ser 
estatisticamente calculada, a ponto de lhe ser conferido um caráter de 
certeza. 66 

 

                                                           
66 SILVA, Rafael da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito comparado e 
brasileiro, 3ª edição. Atlas, 01/2013, p. 13. 
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 Notório que, para a perda da chance há a necessidade da pretensão de obtenção de uma 

vantagem ou de evitar um dano e que, em decorrência da atuação de um agente externo, 

houve a diminuição das probabilidades de realização. Relevante ressaltar que, a vantagem ou 

a inexistência do dano não eram garantidos antes da atuação do agente causador, estavam 

constituídas no ramo das possibilidades. 

 Entretanto, ainda que no campo das áleas, a possibilidade do objetivo principal deve 

ser real e concreta, caso contrário, estar-se-á diante do campo da irresponsabilidade, posto ser 

impossível de se configurar o elemento do nexo de causalidade, o qual é imperioso para a 

atribuição do dever de reparar. 

 Note-se, portanto que, a chance torna-se bem jurídico tutelado, porém, apenas se, da 

análise do caso concreto, o bem final perdido fosse de razoável consumação. A este respeito 

complementa Sergio Cavalieri Filho: 

 

A chance perdida reparável deverá caracterizar um prejuízo material ou 
imaterial resultante de fato consumado, não hipotético. Em outas palavras, é 
preciso verificar em cada caso se o resultado favorável seria razoável ou se 
não passaria de mera possibilidade aleatória.67 

 

 Deste modo, a perda de uma chance clássica torna necessária a verificação do bem 

final e do liame entre a ação do agente e a perda de poder obtê-lo, sendo do mesmo modo 

aplicada à seara da saúde. Outrossim, a chance perdida neste ramo é a chance de impedir a 

progressão da moléstia que acomete à vítima. Isto, pois, em razão da atividade médica tratar 

de obrigação de meios, a vida jamais pode ser garantida, mas é passível de se proporcionar 

com as devidas certezas, as melhores chances de se mantê-la. Nas palavras de Sergio 

Cavalieri Filho: 

 

Aplicada à atividade médica, a teoria ficou conhecida como teoria da perda 
de uma chance de cura ou de sobrevivência, em que o elemento que 
determina a indenização é a perda de uma chance de resultado favorável no 
tratamento. O que se perde, repita-se, é a chance da cura e não a 
continuidade da vida. A falta, destarte, reside em não se dar ao paciente 
todas as chances de cura ou de sobrevivência.68 

 

 A perda da chance no contexto da atuação médica, portanto, cumpre abarcar as 

situações que o resultado lesivo decorre de uma conduta médica ativa ou omissa que influi na 

                                                           
67 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 99 
68 Ibidem, p. 104. 
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possibilidade de êxito do tratamento. Trata-se da análise da influência do médico na 

oportunidade de cura do paciente ou deste em gozar de uma sobrevida mais digna e 

confortável. 

 A teoria é, portanto, aplicada quando pela errônea atuação do profissional médico, o 

enfermo não possui todas as possiblidades de ter sucesso em sua cura. Veja-se, em que pese o 

médico não possuir o dever de resultado, a sua relação com o paciente é uma obrigação de 

meio, ou seja, conforme explicitado alhures, de atuar utilizando-se de todo o seu empenho, 

conhecimento profissional e suporte técnico na tentativa de curar a enfermidade do paciente, 

devendo agir de modo diligente e perito. 

 Outrossim, cumpre salientar a ressalva realizada por Sérgio Savi na definição de 

chance dentro da seara médica. Para tanto, o autor utiliza-se dos conhecimentos de Bocchiola, 

aduzindo: 

 

Segundo Bocchiola, em todos estes casos de perda de chance de cura ou de 
sobrevivência, o termo chance é usado com um significado completamente 
diverso daquele tradicional e, por isso, cria confusão. A teoria da perda de 
uma chance somente pode ser utilizada na responsabilidade médica se a 
chance preexiste, sem que se possa ter certeza do resultado favorável, no 
caso, a cura nem do resultado desfavorável, que seria a morte, decorrentes da 
errônea intervenção médica.69 

 

 Portanto, a perda da chance de cura ou sobrevivência considera que o médico não 

proporcionou todos os meios a seu alcance e recomendados pela literatura científica para o 

paciente ter a oportunidade de conseguir viver. Compete verificar se o profissional, então, não 

atuou de modo a impedir o prosseguimento da moléstia, sendo que, caso tivesse agido de 

modo diverso, haveria possibilidades reais de obter desfecho distinto. 

 Desta forma, tem-se que a clássica perda de uma chance é definida como a 

oportunidade real e séria de auferir uma vantagem ou evitar um dano, a qual foi perdida em 

virtude da razão culposa de um agente externo. Ademais, tal oportunidade está no campo das 

áleas, ou seja, não é possível ter a plena certeza que a vantagem seria obtida, todavia, haveria 

a chance – oportunidade – de concretizá-la, se não fosse a atuação do sujeito.  

 E, na atuação dos profissionais de saúde, a chance é a possibilidade de o paciente 

conseguir a cura ou a sobrevivência, a qual foi perdida em decorrência da errônea e culposa 

atuação médica. 

                                                           
69 SAVI, SÉRGIO; Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance, 2ª Ed. São Paulo. Atlas, 2009, p. 24 apud. 
BOCCHIOLA, Maurizio. Perdi ta di una chance e certezza dei danno. in Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile,  p. 55-101, anno XXX  (1 976 ). 
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2.1.1 Elementos da teoria clássica empregados na perda de uma chance de cura ou 

sobrevivência do paciente 

 

 Uma vez verificada a definição da teoria clássica da perda de uma chance e as 

peculiaridades da específica teoria empregue na área da saúde, denominada perda de uma 

chance de cura ou sobrevivência, cumpre destacar os elementos constituintes. A importância 

de delineá-los se deve em virtude da necessidade de averiguação destes no caso concreto, pois 

somente com a suas identificações, pode-se atribuir responsabilidade pela perda de uma 

chance. 

 Deste modo, para imputar à alguém o dever de indenizar civilmente deve-se verificar 

no caso concreto os fundamentos e pressupostos exigidos legalmente – conforme exposto no 

capítulo anterior, a responsabilidade civil exige a conduta lesiva, a culpa, o dano e o nexo 

causal -. Contudo, vez que tais pressupostos podem ser maleáveis a depender da teoria de 

responsabilidade civil estudada, bem como, podem trazer outros elementos para lhe 

complementar.  

 Em vista disto, imperioso destacar os elementos próprios da responsabilidade civil 

pela perda de uma chance e como são aplicados na hipótese estudada, destacando o modo 

como interagem com os pressupostos da responsabilidade civil padrão. 

 Ao introduzir a ideia de elementos, Daniel Amaral Carnaúba, faz a ressalva de que os 

elementos podem ser arranjados em dois grupos, o de fato e o de direito. Esta classificação, 

em suas palavras, é assim posta, pois “é possível extrair um mesmo conjunto de elementos 

fáticos (Título 1) que dão origem a um paradoxo jurídico (Título 2)”. 70  Nesta seara, o 

respectivo autor, ao discorrer acerca dos conjuntos fáticos, aduz que a lesão a interesses sobre 

evento aleatório pode ser desconstituída em três componentes:  

 

Sob uma perspectiva analítica, essa hipótese de lesão a interesses aleatórios 
pode ser decomposta em três elementos: um interesse sobre um resultado 
aleatório (§ 1); a diminuição de chances de obter esse resultado aleatório 
desejado, em razão da intervenção do réu (§ 2); e a não obtenção do 
resultado aleatório desejado (§ 3). Dessas três constantes de fato decorre 
uma quarta, que não é verdadeiramente um elemento da realidade, mas uma 
abstração desta. Trata-se da incerteza contrafatual (§ 4).71 

 
                                                           
70 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Coleção Rubens Limongi - Responsabilidade Civil Pela Perda de Uma Chance 
- Vol. 13. Método, 06/2013, p. 23. 
71 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Coleção Rubens Limongi - Responsabilidade Civil Pela Perda de Uma Chance 
- Vol. 13. Método, 06/2013, p. 23. 
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 A este respeito, o interesse no resultado aleatório insere-se no contexto de que, o 

sujeito possuía uma expectativa sobre um evento, a princípio o êxito deste evento, sem, 

contudo, estar seguro de que sobreviria. O resultado estaria dentro da álea, aquém de seu 

conhecimento, apenas dentro de suas possibilidades. 

 Para a configuração do segundo elemento, precisa-se verificar se a possibilidade que 

dispunha deste sujeito realizar o resultado almejado e incerto foram reduzidas em razão da 

atuação de um terceiro. Neste contexto, Daniel Amaral Carnaúba 72  salienta duas 

consequências desta intervenção, quais sejam, aniquilar as chances do sujeito ou minimizá-

las. 

 No primeiro caso, é nítida a responsabilização do agente externo, pois se vislumbra 

com plena certeza que a sua atuação extinguiu toda e qualquer possibilidade do sujeito em 

obter o possível resultado esperado. Contudo, quando apenas minimiza, mais difícil será de 

lhe imputar a responsabilidade, posto que o resultado ainda é ou seria possível de ser 

conquistado pelo sujeito, adentrando as hipóteses de álea à que todos estão sujeitos. 

 Note-se que o exemplo dado pelo autor enquadra-se dentro da abordagem estudada, 

em uma situação que deve ser analisado detidamente se poderá atribuir ou não o dever de 

reparação ao médico: 

 

Os fatos, contudo, podem ser outros. É bem possível que o ato do réu 
diminua as chances da vitima sem aniquilá-las por completo. Em tal 
hipótese, o ato do réu não será́ causa suficiente ao insucesso do resultado 
desejado. É o que ocorre em alguns casos de erro médico. A prescrição de 
um tratamento inadaptado ou a negligência quando da adoção de medidas de 
assepsia interferem nas probabilidades de cura, privando o paciente de uma 
parte, mais ou menos importante, de suas chances de recobrar a saúde. Mas é 
possível que ele se recupere, a despeito dessas chances perdidas. A redução 
de suas chances fará que o combate à doença seja travado ‘com armas 
desiguais, em razão da falha do médico’.73 

 

 Neste sentido, notável que o terceiro elemento é justamente a inocorrência do 

resultado desejado pelo sujeito. O processo aleatório finda-se definitivamente sem que o 

desfecho tenha sido o almejado pelo sujeito, o qual, não mais poderá alterá-lo.  

 No caso em que a atuação do agente extinguiu todas as chances do agente, este 

terceiro elemento é de fácil constatação, todavia, quando apenas minimiza as chances, deve-se 

criteriosamente fazer a análise se decorreu ou não da ação do agente. Afinal, caso haja apenas 

                                                           
72 Cf. CARNAÚBA, Daniel Amaral. Coleção Rubens Limongi - Responsabilidade Civil Pela Perda de Uma 
Chance - Vol. 13. Método, 06/2013, p. 28. 
73 Ibidem, p. 28. 
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a minimização e o resultado é o esperado pelo sujeito, não há dano e, por conseguinte, não há 

dever de reparação, seja sob à ótica da responsabilidade civil clássica, seja pela perda de uma 

chance. 

 Daniel Amaral Carnaúba assim conclui a exposição sobre tais concepções: 

 

Esses três elementos de fato podem ser resumidos da seguinte maneira: a 
reparação de chances é aplicada nos casos em que, em razão de um ato 
imputável ao réu, a vítima foi privada, total ou parcialmente, das chances de 
obter um resultado desejado, e sob a condição de que essa antiga expectativa 
aleatória tenha se tornado definitivamente impossível.74 

 

 Notório, pois, que para a configuração da perda de uma chance deve-se existir no caso 

concreto um resultado futuro, possível e almejado por um sujeito, e que, em razão da atuação 

de um agente externo, tem aniquilada ou reduzida as chances deste ser concretizado pelo 

sujeito, terminando por de fato, não ser obtido. 

 Por fim, no que tange a incerteza contrafatual, explica o referido autor que trata da 

incerteza acerca da efetiva conquista do resultado favorável caso o agente não tivesse 

intervindo. Esta incerteza não é imperiosa para a apuração da perda de uma chance, porém, 

deve-se ser evidente o encadeamento, o liame causal entre o agente e a chance perdida, em 

que pese a incerteza quanto a efetivação da expectativa almejada. Portanto, a atuação do 

agente não é condição sine qua non para o desfecho negativo, posto que, se ausente sua 

atuação, continuaria a incerteza quanto ao desenlace ocorrido. 

 Note-se que a incerteza confratual é imprescindível para a conclusão da 

impossibilidade de concessão integral dos danos no contexto da perda de uma chance, posto 

que jamais se saberá qual teria sido de fato o resultado obtido. Tanto o é que, o doutrinador 

ensina que “nos casos em que a técnica de reparação de chances é empregada, o objeto da 

reparação é a chance de que foi privada a vítima, e o valor da indenização equivalerá não à 

vantagem desejada, mas à magnitude da oportunidade perdida”.75 

 Finda a análise dos elementos fáticos, passando a análise dos elementos jurídicos, a 

priori é patente que a perda de uma chance, à luz da responsabilidade civil clássica não seria 

por si só, reparável.  

 Isto, pois, visto não se ter a certeza de qual seria a situação em que o sujeito se 

encontraria caso não houvesse a atuação do agente ante a incerteza confratual, não há a 
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segurança do nexo de causalidade entre a conduta e o dano vivenciado, de modo que, para a 

teoria clássica da responsabilização, não poderia se atribuir o dever de indenizar, ante a 

incerteza do pressuposto indispensável, ou seja, do liame causal. 

 Torna-se necessário estabelecer, então, a chance como parte do patrimônio imaterial 

do sujeito e, em vista disto, se a atuação influiu na perda desta chance e se isto lhe causou um 

prejuízo. A lesão, neste caso, é quanto ao interesse do sujeito. Nas palavras de Daniel Amaral 

Carnaúba “essa lesão a um interesse é certa quando o fato do réu provoca a redução de uma 

utilidade que favorecia a vítima”. 76 Assim, o interesse e a chance de conquistá-lo tornam-se 

bens jurídicos legalmente protegidos. 

 Neste contexto, o nexo causal adentra ao campo das certezas ao ser observado que, a 

atuação do agente por certo fez a vítima perder a possibilidade de eventualmente obter um 

ganho possível. Se for certo que houve influência do agente nessa redução das chances de 

conquista de um resultado favorável, se estabelece o dever de reparar. Como dito alhures, não 

pelo resultado perdido, posto incerto, mas pela chance de obtê-lo, a qual era concreta.

 Supera-se, portanto, as implicações da responsabilidade civil clássica, demonstrando a 

plena capacidade de aplicação da perda de uma chance à luz de seus pressupostos. Nesta 

senda, cumpre salientar as peculiaridades da perda de uma chance a especifica perda da 

chance de cura ou de sobrevivência do paciente. 

 Notável que o resultado positivo pretendido pelo sujeito, no caso denominado de 

paciente, é a sua cura ou a sua sobrevivência – esta última, seja em casos de uma sobrevida 

maior e confortável, ou nos casos de acidente, uma chance de sobreviver -. Em relação à não 

obtenção da cura ou da sobrevivência em razão da conduta do agente, ora denominado 

médico, há de se ponderar as particularidades da própria medicina e da natureza humana.  

 Desta feita, deve ser visualizado se a conduta médica junto ao paciente, seja no 

diagnóstico, tratamento ou cuidados, foi culposa e tal fato prejudicou o seu atendido de ter 

maiores chances de conseguir viver.  Nada obstante, deve-se analisar se o paciente de fato 

possuía maiores chances de viver caso outra conduta fosse adotada e se o desfecho – morte ou 

prejuízo irreparável – não teria sido acometido independente da conduta do profissional.  

 Por certo, o resultado negativo é sempre de fácil constatação nas ações de perda de 

uma chance de cura ou sobrevivência, visto ser a ocorrência da morte ou da sequela 

irreparável ao paciente. Resta ao julgador analisar se a conduta do médico influiu na redução 

de um desenlace distinto ou não.  
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 Em excelente decisão que será pormenorizada adiante, a Ministra Nancy Andrighi, ao 

julgar o REsp nº 1.254.141 / PR, assim elencou os elementos da perda de uma chance à luz da 

perda da chance de cura ou sobrevivência:  

 

Da leitura do acórdão recorrido pode-se extrair que: (i) a chance de melhor 
qualidade de vida ou até a cura da paciente era real e concreta; (ii) que há uma 
relação direta entre o tratamento inadequado e a perda de oportunidade de 
melhor qualidade de vida ou até mesmo de obter a cura da doença; (iii) o fato de 
a paciente ter gerado filho não rompe o referido nexo de causalidade, entre o 
tratamento inadequado e a chance perdida; (iv) o dano final está provado, com a 
morte da vítima. 

 

 Por conseguinte, manifesto que os elementos para a responsabilização do médico pela 

perda da chance de cura ou de sobrevivência do paciente são: o dano, este sendo a morte ou a 

sequela irreversível; a real, ainda que incerta, chance do paciente se curar de sua enfermidade, 

de uma sobrevida mais digna e prolongada ou de sobreviver à algum acidente sofrido; sendo 

que esta chance foi perdida em razão de uma relação direta da atuação errônea do médico. 

 Desta feita, demonstrado os elementos padrões para a possibilidade de indenização por 

perda de uma chance de cura ou sobrevivência, passa-se a analisar mais detidamente como 

esta se dá.  

 

2.2. A perda de uma chance decorrente de erro médico - Caracterização do resultado 

lesivo e a questão do nexo causal a fins de responsabilização 

 

 A atribuição de responsabilidade a alguém, conforme elucidado anteriormente, passa 

pelo crivo da verificação do nexo causal de sua conduta ativa ou omissa e o dano advindo. Em 

vista disto, o nexo de causalidade na teoria da perda de uma chance possui especial 

relevância, pois, é necessário estabelecer uma relação de causalidade passível de se atribuir a 

perda da vantagem à conduta do agente, haja vista o ganho se tratar de processo aleatório e, 

por conseguinte, não absoluto.  

 A presente teoria é enquadrada como uma mitigação as teorias clássicas do nexo de 

causalidade, haja vista não ser possível delimitar com precisão se a conduta do agente influiu 

ou não no resultado lesivo. Nas palavras de Sergio Cavalieri Filho: 

 

Em face das dificuldades probatórias de se estabelecer o liame causal entre o 
fato imputado ao agente e o dano final, parte da doutrina enquadra a 
responsabilidade pela perda de uma chance como mitigação teórica do nexo 



50 

 

causal. A doutrina francesa adota a teoria da causalidade parcial, 

desenvolvida por Jacques Boré, principalmente na seara médica.77 

 

 Assim, faz-se necessário ponderar quais dos fatores externos influenciaram no 

resultado negativo ou na perda da possibilidade de se obter uma vantagem ou evitar um dano. 

Neste sentido, imperioso citar que dentre as teorias sobre o nexo causal mencionadas no 

capítulo anterior, a que melhor se adequa a perda de uma chance é a teria da causalidade 

adequada. Explica-se.  

 Ao considerar a teoria da causalidade adequada, esta dá relevância aos diversos fatores 

que interferiram de algum modo no dano analisado. Esta concepção trabalha com as 

possibilidades de que os eventos em enfoque tiveram participação no prejuízo ocorrido. 

Todavia, não se cogita que apenas o último agente é quem deve reparar o dano, mas aquele 

quem teve a melhor condição de fazê-lo, de modo a atribuir um caráter qualitativo aos fatores 

prévios e não apenas temporal.  

 Ao explicitar esta teoria, assim o faz Daniel Amaral Carnaúba: 

 

A causalidade adequada reduz assim a gama de causas jurídicas, recusando 
tal título às cadeias causais inabituais. O juiz não deve considerar como 
causa os antecedentes necessários que, sob outras condições, não seriam 
capazes de provocar o mesmo resultado. “O sistema se funda, portanto, em 
uma reconstituição ao mesmo tempo experimental e ideal do acidente cujas 
causas são analisadas. O juiz mentalmente adicionará as diversas condições 
que originaram o dano. Aquelas que são indispensáveis à realização de um 
novo e idêntico resultado serão adequadas”. 78 

 

 Desta forma, em que pese a atuação médica não necessariamente ser a causa direta e 

imediata da morte do paciente, à luz da causalidade adequada na teoria da perda de uma 

chance, configura-se o dever de indenizar. Afinal, se notável que a conduta médica influiu na 

possibilidade de obtenção de resultado diverso, no caso, da possibilidade de se manter a vida, 

deve-se indenizar , visto corresponder a um dos fatores que poderia ter evitado o desfecho. 

 A este respeito, ao abordar a temática da causalidade adequada empregada na seara 

médica, Rafael Pettefi da Silva, ensina existir dois modos de estudá-la: 

 

De acordo com a grande maioria da doutrina, a responsabilidade civil pela 
perda de uma chance na seara médica tem a sua aplicação realizada com a 
modificação de padrões tradicionais da causalidade. Porém, duas são as 
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soluções dogmáticas propugnadas para solucionar a questão da 
responsabilidade pela perda de uma chance. A primeira lança mão de uma 
espécie de presunção causal, nos moldes verificados na responsabilidade 
civil dos grupos, alcançando, dessa forma, a indenização da vantagem 
esperada e definitivamente perdida pela vítima. A mesma solução foi 
respaldada por grande parte da jurisprudência norte-americana, que utilizava 
o critério do “fator substancial” para possibilitar a reparação do dano final 
em casos de perda de uma chance médica. A segunda solução dogmática, ao 
contrário, propugna que a reparação deve continuar limitada ao valor das 
chances perdidas. Aqui, os autores não fazem qualquer distinção entre a 
responsabilidade pela perda de uma chance na seara médica e as outras 
modalidades de responsabilidade pela perda de uma chance. 
 
Entretanto, ao contrário dos autores que acreditam que a maioria dos casos 
de perda de uma chance baseia-se em um conceito alargado de dano, essa 
posição apropria-se de um conceito de causalidade parcial, o qual é utilizado 
para identificar a proporção de causalidade entre a ação ou omissão do réu e 
o dano final (vantagem perdida), cujo resultado será́ identificado como 
“chances perdidas”. 79 

 

 O referido autor conclui que por qualquer abordagem que se analise o tema finda-se 

por enquadrar o nexo de causalidade da perda de uma chance na teoria da causalidade 

alternativa.  

 Outrossim, por mais que o liame causal seja um dos pressupostos de imputação de 

responsabilidade, inclusive na teoria estudada, por certo deve-se vislumbrar a interferência da 

conduta do agente à perda da chance da vítima. Não há como acatar a mera hipótese de 

influência na perda da possibilidade, pois, caso assim o fosse, estar-se-ia indenizando toda e 

qualquer hipótese, inclusive àquelas de irresponsabilidade do agente no desfecho incorrido. 

Por certo, a chance deve ser real e, portanto, deve-se ser notável ou pelo menos certo que a 

atuação do agente impactou nas possibilidades de aferição de ganhos ou de evitar um prejuízo 

da vítima. 

 À luz do acima exposto, tem-se que, no contexto da atuação dos profissionais da 

saúde, a perda de uma chance configura-se como o impedimento do paciente, em virtude da 

errônea conduta do médico, em conseguir todos os meios possíveis e adequados à obtenção de 

um resultado favorável em sua enfermidade. 

 Nada obstante, deve-se congregar o nexo causal com a observância da culpa do agente 

e o resultado obtido. Veja-se, o médico tem o dever legal de atuar junto ao paciente de modo a 

procurar interromper o processo danoso em curso. Neste sentido, quando em razão de sua 

conduta, seja por omissão ou por, de algum modo, falhar no atendimento, privar o paciente de 
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possuir uma chance de ser curado ou de ter uma sobrevida, incorre na teoria ora estudada. 

Contudo, a falha deve ser culposa e, decerto, a atuação culposa não é a regra e normalmente, é 

de difícil constatação, usualmente atribuindo-se, o evento lesivo aos fatores naturais.  

 A bem da verdade é que a conduta errônea pode ser enquadrada na teoria da perda de 

uma chance, principalmente, nos casos em que o nexo de causalidade da ação ou omissão 

culposa do profissional são de difícil percepção no caso concreto, mas que não podem ser 

afastados sem que se saiba, com plena certeza, que não influíram no resultado.  

 Como demonstração da hipótese de aplicação da perda de uma chance, Grácia Cristina 

Moreira do Rosário traz em seu artigo a seguinte situação:  

 
Exemplo clássico na doutrina é o do profissional médico que não diagnostica 
um câncer no seu paciente, e este vem a ser descoberto mais tarde, por outro 
médico. Nesse caso, tendo em vista que as chances de cura são muito 
maiores quando descoberta a doença no início, a imperícia do profissional 
resulta na eliminação das possibilidades de sobrevivência do doente.80 

 
 Explica esta autora que, não é de rigor que o médico que atuou com culpa, seja o 

causador do dano, isto, pois, “a relação de causalidade que se estabelece entre a culpa do 

médico e o dano do paciente não é, portanto, natural, mas sim estritamente jurídica”81. Veja-

se que, na seara médica, a doença já é intrínseca a condição do paciente, por conseguinte, o 

dano vivenciado é a perda da possibilidade de auferir, um tratamento apropriado e maiores 

chances de cura, os quais são perdidos em decorrência da conduta de outrem, no caso, do 

médico. 

 Porém, em que pese a perda da chance esmiuçar a relação da ação com o resultado, 

ainda deve ser observável o nexo de causalidade entre a lesão e a conduta, não podendo ser 

meramente hipotético. O resultado lesivo, seja material, seja imaterial, este mais preciso na 

abordagem estudada, caracterizado pela chance perdida, deve ser resultante de um fato 

consumado, e não conjecturado. 

 Neste sentido, na mesma obra, segue Grácia Cristina Moreira do Rosário: 

 

A perda da chance retrata o insucesso de uma oportunidade que seria 
ofertada ao doente caso não houvesse a interrupção abrupta em razão de um 
ato ilícito. A conjuntura que é frustrada não é o proveito esperado, mas a 
probabilidade de que esse proveito ocorreria não fosse a interrupção oriunda 

                                                           
80 ROSÁRIO, Grácia Cristina Moreira do; A Perda da Chance de Cura na Responsabilidade Médica. Revista da 
EMERJ, v. 11, nº 43, 2008 
81 Ibidem. 
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do ilícito. A chance deve ser séria e provável. É rejeitada a indenização de 
mera suposição. 82 

 
 Entende-se, então, que o prejuízo indenizável por meio desta teoria não é o prejuízo 

futuro, mas o provável e real. O resultado que era esperado no campo das expectativas do 

agente deveria ser passível de obtenção, sob pena de ser mera aspiração e não tutelado 

juridicamente. Discorrendo sobre esta especificidade da teoria da perda de uma chance, 

Sergio Cavalieri Filho, ao citar Caio Mário, aduz: 

 

O direito pátrio, onde a teoria vem encontrando ampla aceitação, enfatiza 
que ‘a reparação da perda de uma chance repousa em uma probabilidade e 
uma certeza; que a chance seria realizada e que a vantagem perdida 
resultaria em prejuízo’(Caio Mário, Responsabilidade Civil, 9. Ed. Forense, 
p.42). É preciso, portanto, que se trate de uma chance séria e real, que 
proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação 

futura esperada.83 

 

 Como dito alhures, a enfermidade é intrínseca ao doente, inexistindo relação de 

causalidade entre seu surgimento e a atuação médica. O que o profissional médico via coibir é 

o avanço da doença, de modo que sua atividade deve-se voltar ao uso de medidas necessárias 

para a cura ou prolongamento da vida, sem lhe ser exigida a cura em si.  

 Existe, então, a necessidade de analisar se o paciente possuiria chances reais de cura 

ou de sobrevida caso a atuação do profissional tivesse sido distinta. Em vista disto, o ponto 

central desta teoria é observar o nexo de causalidade entre a atuação do profissional da saúde 

e a diminuição do êxito no tratamento do paciente, examinando-se se o desfecho não decorreu 

somente do processo natural da enfermidade. Sergio Cavalieri Filho assim discorre sobre a 

problemática: 

 

Em última instância, o problema gira em torno do nexo causal entre a 
atividade médica (ação ou omissão) e o resultado danoso consistente na 
perda da chance de sobrevivência ou cura. A atividade médica, normalmente 
omissiva, não causa a doença ou a morte do paciente, mas faz com que o 
doente perca a possibilidade de que a doença possa vir a ser curada. Se o 
paciente, por exemplo, tivesse sido internado a tempo ou operado 
imediatamente, talvez não tivesse falecido. A omissão médica, embora 
culposa, não é, a rigor, a causa do dano; apenas faz com que o paciente perca 
uma possibilidade. Só nestes casos é possível falar em indenização pela 

                                                           
82 ROSÁRIO, Grácia Cristina Moreira do; A Perda da Chance de Cura na Responsabilidade Médica. Revista da 
EMERJ, v. 11, nº 43, 2008 
83 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 98, 
apud. PEREIRA, Caio Mário. Responsabilidade Civil, 9ª ed. Rio de Janeiro. Forense, 1998, p. 42. 
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perda de uma chance. Se houver erro médico e esse erro provocar ab orige o 
fato de que decorre o dano, não há que se falar em perda de uma chance, 
mas, em dano causado diretamente pelo médico.84 

 

 Acerca da temática, ao relatar e fundamentar o REsp 1254141/PR, julgado que 

estabeleceu o paradigma acerca do tema no ordenamento brasileiro, a Ministra Nancy 

Andrighi sabiamente afastou a errônea colocação que havia entre o nexo causal da atuação do 

médico e o evento morte. Para tanto, estabeleceu que para esta teoria o bem jurídico perdido 

não é a vida da vítima por si só, de modo que não se deveria analisar se o médico ocasionou a 

morte do paciente. Deve-se analisar se a atuação do profissional influenciou no impedimento 

do paciente em ter todas as chances de conseguir superar sua enfermidade.  

 Em suas palavras: 

 

O valor dessa doutrina, em que pesem todas as críticas a que foi submetida, 
está em que, a partir da percepção de que a chance, como bem jurídico 
autônomo, é que foi subtraída da vítima, o nexo causal entre a perda desse 
bem e a conduta do agente torna-se direto. Não há necessidade de se apurar 
se o bem final (a vida, na hipótese deste processo) foi tolhido da vítima. O 
fato é que a chance de viver lhe foi subtraída, e isso basta. O desafio, 
portanto, torna-se apenas quantificar esse dano, ou seja, apurar qual o valor 
econômico da chance perdida. 

 

 Notável, portanto, que à luz desta teoria, a chance perdida é a possibilidade do 

paciente obter todas as áleas favoráveis a recuperação de sua saúde, a qual se dará por meio 

do um tratamento adequado que o médico assim lhe possa dispor. O bem jurídico lesado não é 

a vida do paciente, posto que esta poderia ter sido perdida em decorrência do prosseguimento 

da própria enfermidade que o abatia, de modo que não seria certa a sua manutenção. O bem 

jurídico tutelado por esta teoria na seara médica é, por conseguinte, apenas a chance de o 

paciente conseguir viver.  

 Desta feita, deve ser vislumbrado no caso concreto se houve uma atuação culposa do 

médico do diagnóstico, seja porque este foi errôneo, seja por ter sido tardio, ou se na 

condução do tratamento, ao não prescrever todos os exames aconselháveis pela literatura 

científica ou ao demorar a proceder com o atendimento, ou nos cuidados médicos, ante a 

ausência do devido acompanhamento e, se em decorrência desta culpa a vítima teve 

nitidamente subtraídas chances de conseguir sua cura.  

A título de complementação, Miguel Kfouri Neto ao comentar sobre a hipótese de 

incidência da teoria ao erro de diagnóstico, aborda que, em que pese a priori este tipo de erro 

                                                           
84 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 104. 
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não caracterizar culpa médica, “a jurisprudência civil tem considerado que o erro de 

diagnóstico, que determina tratamento inadequado, acarreta a perda de uma chance de cura ou 

de sobrevivência. Isto daria ao paciente o direito a obter reparação, nos limites dessa chance 

perdida”. 85 Portanto, cabível aos erros da atuação médica, independente de qual momento se 

deu tal atuação, se inicialmente, com o diagnóstico, ou ao decorrer do tratamento.  

Não trata de estabelecer se a cura seria de fato obtida, mas apenas se houve redução na 

possibilidade de sua conquista. 

 Afinal, como bem observa Rafael Peteffi Silva em sua obra, a perda da chance na 

seara médica é analisado no passado e não no futuro, visto que, o evento futuro incerto na 

atividade médica já aconteceu, qual seja, a morte ou o prejuízo irreparável à saúde do 

enfermo, de modo que, o que se pondera é se a medida tomada pelo profissional seria capaz 

ou não de impedi-lo.  

 
Nota-se que essa situação não pode ser observada nos casos de perda de uma 
chance de cura ou de sobreviver, pois as chances são observadas no passado, 
“assim como o evento ao qual elas se aplicam”. No caso do advogado que 
perde o prazo recursal, o respectivo recurso nem chega a ser conhecido, não 
sendo possível dizer se ele seria procedente ou não, visto que aleatório. No 
caso médico, o processo que poderia ter sido aleatório já não é mais, pois se 
sabe com certeza qual o resultado: a morte ou a invalidez do paciente, isto é, 
a única dúvida que resta nesse caso é a relação de causalidade entre a falha 
do profissional e o dano final, assim como no caso da ponte que pode ter 
caído pela culpa do engenheiro. 86 

 

 Assim, uma vez que o liame causal é visualizado, o médico não responderá pela morte 

do paciente, mas pela diminuição que este paciente teve de sobreviver, restando configurar 

qual será o quantum devido por sua errônea atuação.  

 

2.3  O dano indenizável – A perda da chance como dano patrimonial ou 

extrapatrimonial ou uma terceira categoria 

 

 A teoria da perda de uma chance clássica põe em enfoque como seria enquadrado o 

dano e como este seria indenizado, visto este se tratar da perda das possibilidades de obter um 

resultado positivo ou de não ter um prejuízo. Desta forma, coloca-se em pauta se a perda da 

chance adentraria ao ramo dos danos patrimoniais, extrapatrimoniais ou, sendo um novo ramo 

das indenizações, seria uma terceira categoria. 
                                                           
85 NETO, Kfouri Miguel. Culpa médica e o ônus da prova 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001. 
86 SILVA, Rafael da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito comparado e 
brasileiro, 3ª edição. Atlas, 01/2013, p. 87. 
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 Em sua obra, Sérgio Savi, o qual analisa apenas a teoria clássica da perda de uma 

chance, sem se aprofundar a seara médica, confronta o enquadramento da perda de uma 

chance como lucros cessantes e como dano emergente, concluindo que, as possibilidades 

perdidas à luz da teoria clássica estudada devem ser classificadas como danos emergentes. 

 Demonstra seu entendimento ao comentar sobre a obra de Adriano DeCupis, ao 

elencar que: 

 

Conforme se verifica desta importante passagem da obra de Adriano 
DeCupis, a simples mudança de enquadramento do dano da perda de uma 
chance, de lucro cessante para dano emergente, torna muito mais tranquila a 
admissão da possibilidade de indenização nestes casos. 
 
Isto porque, repita-se, ao considerar o dano da perda de uma chance como 
um dano emergente, consistente na perda da chance de vitória e não na perda 
da vitória, eliminam-se as dúvidas acerca da certeza do dano e da existência 
do nexo causai entre o ato danoso do ofensor e o dano.87 

 

 Em outra de suas passagens, elucida mais um motivo pelo qual não considera a perda 

de uma chance como lucro cessante: 

 

No caso de lucros cessantes, o autor deverá fazer prova não do lucro 
cessante em si considerado, mas dos pressupostos e requisitos necessários 
para a verificação deste lucro. Já nas hipóteses de perda de um a chance, 
estaremos sempre no campo do desconhecido, pois, em tais casos, o dano 
final é, por definição, de demonstração impossível, mesmo sob o aspecto dos 
pressupostos de natureza constitutiva88. 

 

 Todavia, o doutrinador Sergio Cavalieri Filho entende de modo diverso, enquadrando 

a teoria da perda de uma chance dentro da categoria dos lucros cessantes, considerando a 

relação existente entre estes conceitos. Neste passo, justifica a conexão em virtude de os 

julgadores franceses terem se utilizado da perda de uma chance em casos “que o ato ilícito da 

vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor”89. 

 Em que pese dentre as duas concepções abordadas, a consideração de que a teoria 

clássica enquadra-se melhor na conceituação de danos emergentes, cumpre salientar que, para 

a temática estudada, figura-se como mais apropriada a concepção de que a perda de uma 

                                                           
87 SAVI, SÉRGIO; Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance, 2ª Ed. São Paulo. Atlas, 2009, p. 11. 
88 SAVI, SÉRGIO; Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance, 2ª Ed. São Paulo. Atlas, 2009, p. 17. apud. 
BOCCHIOLA, Maurizio. Perdi ta di una chance e certezza dei danno. in Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile,  p. 55-101, anno XXX  (1 976 ), p. 76.. 
89 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.98 
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chance trata de categoria autônoma, principalmente se considerada à luz da perda de obtenção 

de cura ou sobrevivência. 

 A razão dessa conclusão é em virtude da vida e a integridade física da pessoa, como 

bem final perdido na tese abordada, não ser classificada como bem patrimonial auferível 

monetariamente. Trata-se de um bem jurídico intrínseco à própria existência humana, 

configurada como bem extrapatrimonial. Em vista disto e, como se verá adiante dos diversos 

julgados estudados enquadrarem a teoria na área da saúde como dano moral, entende-se ser 

mais correta a concepção de se tratar de categoria indenizatória autônoma.  

 Neste sentido, concorda-se com o posicionamento de Daniel Amaral Carnaúba, que 

assim discorre acerca do abordado: 

 

Partindo dessas premissas, há de se concluir que a chance perdida não 
pertence necessariamente a esta ou àquela categoria. A perda de chance 
representará um dano patrimonial ou moral à vítima, a depender do caráter 
patrimonial ou extrapatrimonial do resultado que poderia ser obtido por meio 
dela. É a natureza do interesse em jogo que determinará a natureza da 
chance90. 

 

 Portanto, para o emprego da teoria da perda da chance deve se verificar se o bem final 

perdido possuía natureza patrimonial ou extrapatrimonial, posto que o interesse adentra à 

mesma categoria, visto tratar do interesse em consegui-lo. Deste modo, se configura a perda 

de uma chance como dano autônomo, mas vinculado à vantagem perdida. Nesta senda, não 

foi outro o entendimento dado à teoria pela V Jornada de Direito Civil em seu enunciado de 

número 44491.  

 Destarte, a perda da chance de cura ou sobrevivência do paciente não se enquadra, a 

primórdio, dentro dos bens patrimoniais da vítima, pois, nos casos em que sobreveio a morte 

do paciente em razão da conduta culposa do agente de saúde, costuma-se indenizar os 

familiares na esfera dos danos morais.  

 Todavia, a título de complementação, cumpre salientar que, se a moléstia que 

acometeu a vítima não lhe tolheu a vida, mas a possibilidade somente de cura e, por via de 

consequência, laborativa, pode-se enquadrar a respectiva teoria dentro dos danos patrimoniais 

da parte.  

                                                           
90 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Coleção Rubens Limongi - Responsabilidade Civil pela Perda de Uma Chance 
- vol.13. Método, 06/2013, p. 170. 
91 “A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, 
conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de 
dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.” 
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 Concluindo-se que a perda da chance é um terceiro gênero de indenização, porém, 

adstrita ao ramo das probabilidades, sem superar o bem final. Assim, como não é o bem final, 

somente à ele vinculado, faz-se imperioso verificar como se arbitra o montante devido à 

vítima.  

 

2.3.1 Fixação do quantum do dano devido pelo médico à luz da teoria da perda de 

uma chance 

 

 Em razão da perda de uma chance se enquadrar na seara das probabilidades, ou seja, 

na possibilidade de se obter a vantagem pretendida, a indenização não poderá ser concedida 

no importe total. Afinal, não se saberá com plenitude se o resultado se realizaria caso o agente 

não tivesse interrompido a cadeia de eventos.  

 Em relação a esta concepção de possibilidades, discorre Sergio Cavalieri Filho: 

 

Não se deve, todavia, olhar para a chance como perda de um resultado certo 
porque não se terá a certeza de que o evento se realizará. Deve-se olhar a 
chance como a perda da possibilidade de conseguir um resultado ou de se 
evitar um dano; devem-se valorar as possibilidades que o sujeito tinha de 
conseguir o resultado para ver se são ou não relevantes para o ordenamento. 
Não se exige a certeza do dano, basta a certeza da probabilidade. Situa-se 
nesse ponto a característica essencial da perda de uma chance: a certeza da 
probabilidade (Henri Lalou, apud Sanseverino, ob. Cit., p. 167)92. 

 

 Dentro deste panorama, observa-se que a vítima jamais poderá ser ressarcida do valor 

integral do dano, em razão de não ser possível auferir, com plena certeza, se o causador foi o 

único fator que influenciou ou influenciaria no ganho final. Portanto, cumpre verificar qual foi 

o nível de interferência que a conduta do agente teve na impossibilidade de se obter o 

resultado. Neste sentido, elucida Rafael Peteffi da Silva em sua obra:  

 

A impossibilidade da reparação do dano final, isto é, do total valor da 
vantagem esperada pela vítima, se dá pela falta de causalidade necessária 
entre o próprio dano final e o ato do agente ofensor que causou a interrupção 
do processo aleatório e a consequente perda de chances. Como visto, o 
desaparecimento da vantagem esperada é sempre possível por intermédio de 
causas externas. Desse modo, o ato do agente ofensor não se consubstancia 
em uma conditio sine qua non para o aparecimento do dano final93. 

 

                                                           
92 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 99. 
93  SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance: uma análise do direito 
comparado e brasileiro. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 20. 
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 Em vista disto, a indenização deve pautar-se na concepção da perda da oportunidade 

do ganho e não na perda do ganho em si, visto que este último não é presumido. Imperioso ter 

a distinção bem definida, visto que na perda de uma chance, não se analisa o resultado 

pretendido como condição certa e, portanto, frustrada. A relevância dada é a oportunidade de 

se obtê-lo, ou seja, o resultado como futuro e incerto e a possibilidade de alcançá-lo como 

fator certo e perdido.  

 Notável, então, que a fixação do quantum a ser arbitrado passa pelo crivo do princípio 

da razoabilidade. O julgador deve analisar e realizar um prognóstico sobre quantas e quais 

possibilidades a vítima tinha de conseguir o resultado favorável e que foram perdidas em 

virtude da atuação ilícita do agente.  

 Em torno disto, observável que a apuração do quantum na seara médica sofre 

adaptação. Isto, pois, o bem jurídico perdido nesta abordagem foi a possibilidade de cura ou 

de sobrevida, de modo que, há mudanças no paradigma para se estabelecer o quantum 

indenizatório.  

 Resta estabelecido que na teoria clássica da perda de uma chance o bem final lesado é 

o critério utilizado para se estabelecer o montante perdido e a probabilidade de obtê-lo que foi 

minimizada é o parâmetro de fixação. Porém, o bem final nas hipóteses dentro da seara 

médica é a vida ou a integridade física do paciente, de modo que o estabelecimento da 

probabilidade de esta ter se mantido é de difícil apuração e não se pauta em valores auferíveis. 

 Neste sentido, esboça Rafael Peteffi da Silva: 

 

A teoria da perda de uma chance encontra o seu limite no caráter de certeza 
que deve apresentar o dano reparável. Assim, para que a demanda do réu 
seja digna de procedência, a chance por este perdida deve representar muito 
mais do que uma simples esperança subjetiva. Como bem apontou Jacques 
Boré, pode-se imaginar um paciente vitimado por uma doença incurável, 
mas que ainda mantenha as esperanças de sobreviver. Objetivamente, 
todavia, não existe qualquer chance apreciável de cura94. 

 

 Assim, nas hipóteses que a perda de uma chance de cura ou sobrevivência depara-se 

com a vítima falecida, tendo em vista que a chance perdida está vinculada ao dano final 

lesado, deve-se ponderar o valor dado à própria vida e o tanto que lhe foi minimizada as 

chances de prossegui-la. Do mesmo modo, qual seria a atribuição do valor a integridade física 

nas hipóteses em que apenas houve lesão irreparável ao paciente. 

                                                           
94  SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance: uma análise do direito 
comparado e brasileiro. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 138. 
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 Esbarra-se aqui no critério que cada tribunal dá à vida e, visto se tratarem de demandas 

judiciais, o próprio valor atribuído à causa de pedir do demandante. Contudo, é certo que o 

quantum arbitrado deve ponderar a proporcionalidade e razoabilidade, bem como, jamais ser 

concedido na integralidade. 

 A este respeito, Miguel Kfouri Neto ao concluir acerca do nexo de causalidade e o 

parâmetro de indenização, expõe que, “esgarçando-se o nexo causal, não obstante evidentes o 

ato médico e o prejuízo, conclui-se que o profissional comprometera uma chance da vítima – 

e, por isso, impõe-se indenização mitigada, segundo as circunstancias do evento”95. 

 Assim, como extensivamente explanado, a indenização deve ponderar qual foi a 

probabilidade de resultado diverso ocasionada pela atuação do agente e qual seria o bem final 

pretendido. Na abordagem da atividade médica, quanto à atuação do médico diminuiu as 

chances do paciente em obter desfecho diverso de sua morte ou de uma lesão irrecuperável. 

Deste modo, deve ser reduzido proporcionalmente o valor arbitrado, observando tal parâmetro 

de probabilidades. 

 

2.4 O ônus da prova nas ações de resposabilidade civil pela perda de uma chance de 

cura ou sobrevivência do paciente 

 

 Por fim, após o exame detalhado sobre o instituto da responsabilidade civil médica 

aplicada sobre a teoria da perda da chance de cura ou sobrevivência do paciente, imperioso 

tecer alguns apontamentos sobre a relevância da prova e, principalmente, como é colhida 

nestes casos. 

 Consoante posicionado alhures, a responsabilidade médica é subjetiva e, portanto, 

somente é passível a atribuição de indenização caso seja comprovada a culpa. Todavia, diante 

das particularidades da profissão e da própria vida, não é de fácil demonstração a atuação 

imprudente, imperita ou negligente do médico, principalmente quando apenas quer se 

demonstrar que minimizou as chances de resultado diverso. 

 A priori o ônus da prova incumbe àquele que alega. Entretanto, cabal que o paciente é 

normalmente hipossuficiente para provar o erro do profissional, posto ser ignorante da 

medicina. E, nesta seara, imputar o ônus da prova ao autor da demanda quando este é o 

paciente ou sua família, torna praticamente inviável a tutela jurisdicional. 

 A este respeito, Miguel Kfouri Neto assim dispõe: 

                                                           
95 NETO, Kfouri Miguel. Culpa médica e o ônus da prova 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, p. 97.  
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A prova da culpa médica é o punctum pruriens das demandas indenizatórias. 
Para se alcançar a justiça, não se deve responsabilizar o médico, se este não 
agiu culposamente; mas, por outro lado, deve-se evitar que a dificuldade de 
provar a culpa se converta em escudo intransponível, a impedir o acesso à 
justa indenização, em face de profissionais inescrupulosos.96. 

 

 Em vista disto, todas as partes devem agir para trazer aos autos todas as provas 

relacionadas ao ocorrido, incluindo quais são os entendimentos da literatura profissional, a 

posição balizada pelos doutrinadores da medicina, o histórico clínico, indicar testemunhas, 

etc. Tais medidas são essenciais não apenas para demonstrar o fato, como para fazer o 

Magistrado entender qual seria a melhor atitude para o profissional ter adotado no caso 

concreto. Afinal, precisa-se ponderar que os juízes também não possuem, em sua maioria, 

conhecimentos técnicos de medicina para avaliar com precisão e sem todos os dados trazidos 

aos autos, a conduta do profissional.  

 Por conseguinte, a carga dinâmica do ônus da prova é imperiosa nos casos de 

atribuição de responsabilidade civil por erro médico, principalmente quando se argui a perda 

da chance de cura ou sobrevivência, pois, deve-se ser cabal a demonstração da relação do 

profissional com a chance de vida perdida.  

 Veja-se, ao avaliar o caso concreto o Magistrado avaliará qual das partes tem a melhor 

condição de fazer prova da culpa e do nexo de causalidade, de modo a consolidar a realidade 

fática e se esta poderia ou não ter sido evitada, demonstrando a existência ou não de dano 

decorrente da conduta do profissional, fazendo jus ao disposto no artigo 373, § 1º do Código 

de Processo Civil. 

 A bem da verdade é que os laudos periciais são indispensáveis usualmente para se 

apurar quais as medidas o médico deveria ter tomado para a conquista do melhor resultado e 

se a sua atitude minorou as chances de êxito ou de resultado diverso. E, a fim de se evitar o 

corporativismo entre os profissionais, imprescindíveis que as partes apresentem assistentes e 

quesitos, para dirimir qualquer questionamento acerca da veracidade do laudo. 

 Nada obstante, salienta-se que o Magistrado não é vinculado a conclusão do perito, 

podendo apreciar livremente as provas produzidas, desde que fundamente sua decisão.  

 Por conseguinte, em que pese a dificuldade probatória, há a possibilidade de emprego 

de todos os meios admitidos em direito para que se possa realizar o convencimento do juiz, 

seja com a apresentação de provas iniciais, a distribuição do ônus probatório àquele com 

                                                           
96 NETO, Kfouri Miguel. Culpa médica e o ônus da prova 4ª Ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2001, p. 64 



62 

 

melhores condições de realiza-lo, a oitiva de testemunhas e apresentação de laudo pericial, 

não sendo imposta a vítima uma obrigação que lhe tornaria impossível a concessão da tutela 

jurisdicional.  

 E note-se, em casos que a indenização pleiteada se pauta na perda da chance de cura 

ou sobrevivência do paciente, não se busca provar que o médico ocasionou a morte ou a lesão 

irreparável por si só, mas sim que minimizou as chances de se obter resultado diverso. 

Portanto, é este liame causal que deve estar provado nos autos para imputar o dever de 

reparação.  
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CAPÍTULO III - POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS À 
APLICAÇÃO DA PERDA DE UMA CHANCE POR ERRO MÉDICO 

 

3.1 Metodologia 

 

 A vista de todo o exposto, para a conclusão do presente estudo, serão analisados os 

posicionamentos dos Tribunais brasileiros, a fim de pormenorizar como tem sido entendida e 

aplicada a teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência no Brasil. 

 Para a análise do posicionamento dos Tribunais brasileiros foram adotados alguns 

critérios que delimitassem o campo de observação, quais sejam, o exame detalhado do julgado 

paradigma do Superior Tribunal de Justiça e o levantamento de jurisprudência sobre o tema a 

partir da referida decisão nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.  

 Escolheu-se analisar o julgado paradigma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca 

da aplicação da teoria da perda de uma chance à seara médica, pois o referido julgado tornou-

se referência e decisão norteadora nos julgados posteriores, tendo sido, inclusive, pautado 

como referência nos Informativos do STJ97. A decisão de escolhê-lo como base de estudo 

objetiva verificar o posicionamento da última instância recursal sobre o tema e seu 

entendimento sobre a incidência e os limites da teoria ora estudada no ordenamento brasileiro, 

de modo a verificar como se estabeleceu a sua aplicação no direito pátrio. 

 Nada obstante, para a escolha do estado do Paraná levou-se em consideração que um 

dos mais famosos doutrinadores sobre responsabilidade civil médica, Miguel Kfouri Neto, 

atua ocupando o cargo de desembargador neste Tribunal. Ademais, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça passou a aplicar em casos de erro médico a doutrina ora abordada 

após análise de um caso cuja vara de origem era do estado do Paraná.  

 A escolha da jurisprudência do estado do Rio Grande do Sul se deu em razão de ter 

sido o primeiro estado brasileiro a reconhecer a aplicação da teoria da perda de uma chance na 

seara médica no início da década de 9098. Neste sentido, ponderou-se que o Tribunal de 

Justiça Rio-Grande do Sul poderia possuir jurisprudência mais vasta sobre o tema, 

principalmente na aplicação desta teoria na seara médica. 

                                                           
97 Informativo de Jurisprudência  nº 0513 - (Este periódico, elaborado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ, 
destaca teses jurisprudenciais firmadas pelos órgãos julgadores do Tribunal nos acórdãos incluídos na Base de 
Jurisprudência do STJ, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência). 
98  RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. Age com negligência o 
mandatário que sabe do extravio dos autos do processo judicial e não comunica o fato à sua cliente nem trata de 
restaurá-los, devendo indenizar à mandante pela perda da chance. (Apelação Cível Nº 591064837, Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Julgado em 29/08/1991) 



64 

 

 Por fim, serão verificados os julgados do estado de São Paulo, estado de suma 

relevância, pois, inobstante ser o tribunal com maior quantidade de processos julgados por 

ano no Brasil, corresponde ao principal órgão julgador da circunscrição em que pretendo, 

precipuamente, atuar.  

 Como a jurisprudência dos estados escolhidos é vasta, o que se propõe neste ponto é 

uma análise não exauriente. Serão verificados tão somente os casos julgados que possuem 

aplicação relevante do presente tema e apreciados após a decisão paradigma do Superior 

Tribunal de Justiça, escolhidos por amostragem, mas que possam demonstram os 

entendimentos trazidos pelas diversas câmaras julgadoras dos Tribunais de Justiça, a fim de 

aprimorar a análise e limitar o estudo a um período específico.  

 Ademais, buscou-se examinar se a jurisprudência levantada dos Estados condiz com a 

decisão paradigma, a qual será utilizada como parâmetro de análise. Nada obstante, analisou-

se apenas os casos em que os Desembargadores apreciaram a conduta médica, ainda que haja 

um nosocômio em litisconsórcio passivo das ações.  

 O critério utilizado para a delimitação da pesquisa foi realizar o levantamento dos 

julgados restritos ao período de 20/01/2013 a 31/07/2018. Para a escolha do período se 

observou que o julgado paradigma foi julgado em dezembro de 2012, de modo que 

selecionou-se o ano jurisdicional seguinte até o final do primeiro semestre de 2018, ano 

corrente. A busca se deu em inteiro teor e ementas, utilizando primordialmente as ementas 

que possuíam as palavras “perda de uma chance” e “erro médico”. A seleção analisou os 

resultados para levantar os casos que abordavam mais o tema estudado, seja para negar a 

aplicação, seja para concedê-la, verificando se os julgados condiziam com o definido pelo 

Superior Tribunal de Justiça.  

 

3.2 Análise do julgado paradigma do Superior Tribunal de Justiça  

 

 No final do ano de 2012, o Superior Tribunal de Justiça colocou em pauta a o 

julgamento do processo de origem n° 2011/0078939-4 (Anexo A), oriundo do Tribunal do 

Paraná, movido pelo espólio de Vilma De Lima Oliveira, pelo viúvo da de cujus, Wilson 

Rocha De Oliveira e por seus filhos em face do médico João Batista Neiva, julgado que 

estabeleceu o Acórdão paradigma acerca do tema da perda de uma chance de vida ou 

sobrevivência do paciente.  

 O Recurso Especial de n° 1.254.141 / PR discutiu o caso que narrava, em síntese, que 

a falecida Vilma De Lima Oliveira procurou tratamento junto ao Réu em razão da ocorrência 
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de câncer de mama e que, uma série de erros do médico, teria influenciado ou não evitado o 

seu falecimento, como a não recomendação de quimioterapia, a mastectomia parcial quando 

seria devida a radical, a ausência de orientação para a paciente não engravidar e, a negativa de 

metástase quando o reaparecimento da doença. 

 A análise do Recurso Especial observou se houve violação aos artigos 131 e 458, II, 

do Código de Processo Civil de 1973 por suposta deficiência de fundamentação do julgado; 

145, §2º do mesmo diploma legal, pela alegação de impossibilidade de acolhimento do laudo 

pericial; os artigos 186 e 927 do Código Civil, ante a ausência de nexo causal e o artigo 14, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor, visto o impedimento de responsabilização objetiva 

do respectivo profissional. 

 A Ministra Relatora Nancy Andrighi em sua fundamentação destacou a diferença entre 

a teoria clássica da perda de uma chance e a perda de uma chance aplicada à seara médica. Na 

teoria clássica, a Ministra ressaltou que sempre há a certeza da autoria do fato, contudo, resta 

incerta a existência ou a extensão dos danos dele decorrentes, de modo que o dano é 

quantificado pela porcentagem que o lesado teria de obter a vantagem. Por sua vez, a teoria ao 

tratar dos casos em que se teria diminuído as chances de vida do paciente, tem-se a precisa 

definição do dano, porém, não é explícito se decorreu de conduta do profissional. 

 Neste sentido, a Relatora aduz que esta abordagem torna o nexo causal relevante, pois, 

a atuação do médico não incitou a enfermidade no paciente, de modo que se faz imperioso 

estabelecer se ela frustrou a possibilidade uma eventual cura. Em vista disto, elencou as 

dificuldades de aceitação da respectiva teoria na seara médica, visto que, de acordo com o 

instituto da responsabilidade civil padrão, se resta evidente que o médico influenciou na lesão 

ao paciente, deve responder integralmente por ele, bem como, se ausente o vislumbre de 

culpa, em nada deve ressarcir.  

 Contudo, embora ponderando a possibilidade do nexo causal ser critério imperioso 

para a configuração da responsabilidade médica, concluiu pela aceitação da teoria da perda de 

uma chance neste ramo profissional, sob a justificativa de que a teoria não deve ser analisada 

sob o enfoque de mitigação do nexo causal, mas sim em modalidade autônoma de 

indenização: 

 

A solução para esse impasse, contudo, está em notar que a 
responsabilidade civil pela perda da chance não atua, nem mesmo na 
seara médica, no campo da mitigação do nexo causal. A perda da chance, 
em verdade, consubstancia uma modalidade autônoma de indenização, 
passível de ser invocada nas hipóteses em que não se puder apurar a 
responsabilidade direta do agente pelo dano final. Nessas situações, o 
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agente não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter 
contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a paciente. Com isso, 
resolve-se, de maneira eficiente, toda a perplexidade que a apuração do nexo 
causal pode suscitar. 

 

 Manifesto que, ao estabelecer que a perda de uma chance de cura ou sobrevivência do 

paciente é modalidade autônoma, distinguiu o enfoque que deve ser dado ao fato concreto. 

Isto, pois, não deve se analisar se a atuação do profissional influenciou no dano – morte ou 

lesão irreparável –, mas apenas se frustrou a chance do paciente ter um desfecho diferente – 

sua cura, sobrevivência ou sobrevida mais digna-.  

 Nada obstante, ao discorrer sobre a legitimidade e interesse dos ora Recorridos, a 

ilustríssima Ministra trouxe à baila a identificação do dano como critério de cabimento. 

Assim, ponderando a chance perdida ser da paciente, a qual jaz falecida, a Relatora 

estabeleceu este pressuposto da seguinte maneira: 

 

Importante ressaltar que esta discussão não pode ser obstada por uma 
suposta falta de legitimidade das partes para pleitear o direito em causa. É 
verdadeiro, por um lado, que a oportunidade de cura ou de gozar de uma 
sobrevida mais confortável é direito personalíssimo da paciente. Seu 
falecimento, portanto, não implica a transferência desse direito aos 
herdeiros. Contudo, a oportunidade de gozar a companhia de um ente 
querido, com ele convivendo livre de sua doença, ou mesmo de acompanha-
lo num processo melhor de convalescência, é direito autônomo de cada uma 
das pessoas que com o 'de cujus' mantinham uma relação de afeto. O dano, 
portanto, causado pela morte, afeta a todos em sua esfera individual, cada 
qual por um motivo específico, como sói ocorrer em todas as situações em 
que se pleiteia indenização por força do falecimento de um ente querido. 

 

 Note-se, a legitimidade dos familiares está na caracterização do dano, o qual, nos 

casos em que a vítima faleceu, foi classificado como a perda de gozar da companhia desta em 

razão da morte que sobreveio. Isto dentro do contexto de que a morte poderia ter sido evitada 

ou minimizada caso outra conduta fosse tomada pelo médico. 

 Na sequência, a Ministra elucidou os demais pressupostos, identificando-os como a 

chance real e/ou com “alto grau de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um 

prejuízo”; o nexo de causalidade da ação e/ou omissão do agente causador “com a perda da 

oportunidade de exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça 

diretamente com o objeto final)” e, por fim, a consideração de “e que o dano não é o benefício 

perdido, porque este é sempre hipotético”. 

 Assim, à luz da atuação médica, foi ressaltado que deve se observar se o procedimento 

correto foi o utilizado, o qual deve estar de acordo com o que “se reputa ser a melhor técnica, 
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no estágio atual de desenvolvimento da ciência”, de modo que, se o médico atuou sem esta 

observância, terá atuado com culpa junto ao enfermo. Observa-se, portanto, que é imperiosa a 

identificação de culpa do profissional, afastando-se a responsabilidade objetiva, ainda que 

invocada a responsabilização pela perda de uma chance de cura ou sobrevivência.  

 Em vista disto, a Ministra considerou existir no caso em pauta o enquadramento de 

todos os pressupostos, julgando a conduta do médico imperita, posto não ter atuado a baliza 

do entendimento avaliado como mais adequado pelo perito escutado, minimizando 

efetivamente as chances da paciente obter sua cura.  

 Finalmente, nas conclusões de sua fundamentação, a Relatora aborda a problemática 

da quantificação da indenização. Criticando o Acórdão recorrido, aduziu que o Tribunal a quo 

não ponderou a redução proporcional que preceitua a teoria da perda de uma chance, a qual 

foi alocada dentro do instituto do dano moral. 

 Deste modo, analisando as condutas do médico apontadas como equivocadas pelo 

laudo pericial, a Ministra considerou que, mesmo se o médico tivesse dado o tratamento 

adequado, a vítima ainda poderia ter falecido, de modo que julgou razoável a diminuição de 

20% do valor arbitrado em sentença a título de danos morais. Em consonância com o 

entendimento exposto pela Ministra Nancy Andrighi, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva 

concluiu a temática da perda da chance à seara médica nas seguintes palavras: 

 

A chance perdida é um meio jurídico autônomo que não se confunde com o 
resultado que normalmente se indeniza quando há dano moral, por exemplo, 
e ela é aferível, sim, pelo princípio da causalidade, mas uma causalidade que 
utiliza já a estatística para aferir a probabilidade daquela chance perdida 

 

 Portanto, da análise das considerações elencadas pela Ministra Nancy Andrighi em seu 

voto no julgamento do REsp 1.254.141 – PR conclui-se ser plenamente aplicável a teoria da 

perda de uma chance de cura ou sobrevida no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Afasta-se a teoria da perda da chance como uma mitigação do nexo de causalidade 

para ser enquadrada como tipo próprio de indenização, o qual tutela a chance de obter uma 

vantagem ou impedir um prejuízo e, no caso da atuação médica, a possibilidade de viver. Não 

se analisa o bem final perdido, no caso a vida ou a integridade a quo do paciente, apenas se o 

médico atuou de modo a possibilitar o paciente de conseguir viver por mais tempo ou de obter 

a cura ou de evitar a lesão irreparável.  

 Por fim, sendo possível enquadrar o caso concreto dentre os pressupostos da teoria da 

perda de uma chance, esta deve ser aplicada. Ressalta-se que, a atuação médica neste contexto 
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será averiguada no modo como conduziu o tratamento dado ao paciente e o dano decorrente, 

podendo ser estabelecido que esta lesão também atinge os entes próximos da vítima, caso 

falecida. No mais, uma vez caracterizado a perda de uma chance à hipótese dentro da seara 

médica, esta será aplicada na esfera dos danos extrapatrimoniais ou patrimoniais, a depender, 

e o quantum indenizatório deverá ser proporcionalmente reduzido. 

 Desta feita, à luz do paradigma estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir 

o presente trabalho analisa como os tribunais dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São 

Paulo estão aplicando a teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevida do paciente. 

 

3.3 A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná 

 

 Após o levantamento dos julgados do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que 

invocaram a perda de uma chance na atuação médica, principalmente no que tange à 

aplicabilidade na perda da chance de cura e sobrevivência do paciente, foram identificados 

cento e cinquenta e quatro casos. Dentre os julgados obtidos, foram levantados aqueles que 

continham a expressão “perda de uma chance” e “erro médico” na ementa, sendo um total de 

dezesseis. 

 Dentre estes, no ano de 2013 apenas um dos casos é relevante para o tema abordado, 

pois adentrou as peculiaridades da teoria. Trata-se do julgamento da Apelação Cível de n° 

844254-299, que teve como relator o Desembargador Guimarães da Costa. Na origem, os 

autos discorriam sobre o erro médico na eleição de procedimento cirúrgico inadequado no 

cotovelo do paciente e a omissão nas orientações pós-cirúrgicas, que ocasionou sequelas 

físicas irreversíveis, sendo a demanda julgada improcedente. 

 Nestes autos, no que tange à teoria da perda de uma chance, o Desembargador 

entendeu que o Réu não se desincumbiu de provar que orientou os pais do paciente, na época 

                                                           
99 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. 
ERRO MÉDICO. CAUSA DE PEDIR REMETE À ELEIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO 
EQUIVOCADO (ABERTURA DO COTOVELO NA REGIÃO POSTERIOR, QUANDO O CORRETO SERIA 
NA ANTERIOR) E NA FALHA NO ATENDIMENTO PÓS-OPERATÓRIO (ENCAMINHAMENTO A 
SESSÕES DE FISIOTERAPIA).IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.INCONFORMISMO 
FORMALIZADO. PROCEDIMENTO ELEITO ADOTADO UNIVERSALMENTE. FALHA NO PÓS- 
OPERATÓRIO AFERIDA. DEVER DO HOSPITAL DE GUARDAR SEUS PRONTUÁRIOS. 
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DO AUTOS ÀS SESSÕES DE 
FISIOTERPIA. MERO DISCURSO DE PALAVRAS POR PARTE DO NOSOCÔMIO. PERÍCIA ATESTA 
QUE O PACIENTE PODERIA TER GANHO DE MOBILIDADE NO COTOVELO 
ESQUERDO.CONFIGURAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS 
INCONTROVERSOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO 
COMPORTAM ACOLHIMENTO, POIS DECORREM DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 
ESCORREITO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 844254-2 - Campina 
Grande do Sul -  Rel.: Guimarães da Costa - Unânime -  J. 21.03.2013) 
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com nove anos de idade, sobre a necessidade de sessões de fisioterapia, de modo que, ante a 

ausência da orientação e do tratamento fisioterápico, o paciente teve minimizada as suas 

chances de melhor e maior mobilidade do braço esquerdo. 

 A perda da chance nestes respectivos autos foi acolhida apenas para um dos 

argumentos trazidos à baila e foi devidamente justificada. O relator observou que a cirurgia 

escolhida teve embasamento técnico e, portanto, não seria passível de indenização. Entretanto, 

a não orientação quanto as próximas medidas exigíveis para a completa reabilitação do 

paciente foi negligente e ocasionou a diminuição das chances de êxito da recuperação da 

mobilidade do braço. Assim, vez que identificada a culpa e a redução das chances do 

paciente, foi correta aplicação da teoria no respectivo caso. 

 Sem que houvesse algum julgado relevante em 2014 dentre os critérios optados, em 

2015 foi julgada a Apelação Cível nº 1270243-1100, cuja relatoria foi da Desembargadora 

Lilian Romero. Os autos tratavam da perda da visão do paciente, uma criança que nasceu 

prematura, razão pela qual logo foi submetida a tratamento de oxigenoterapia. Contudo, este 

tipo de tratamento aumenta as possíveis ocorrências de retinopatia caso não haja o devido 

acompanhamento oftalmológico, algo que teria ocorrido na narrativa.  

                                                           
100 RELATORA: Desembargadora LILIAN ROMEROAPELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁAPELADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL 
CARNEIROCÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM 
MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, 
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 136/2011. MÉRITO.RETINOPATIA NA PREMATURIDADE. PACIENTE 
PREMATURO. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA CHANCE DE CURA. 
RESPONSABILIDADE DO MÉDICO QUE DEPENDE DA AFERIÇÃO DE CULPA.RELAÇÃO DE 
CONSUMO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO À ENTIDADE HOSPITALAR.RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA, CONTUDO, QUE DEPENDE DA CULPA MÉDICA. INTERNAMENTO EM UTI QUE 
CARACTERIZA OBRIGAÇÃO DE MEIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NECESSIDADE DE 
AFERIR, NO CASO CONCRETO, A PRETENSA OMISSÃO CULPOSA E A CHANCE SÉRIA E REAL DE 
CURA.PACIENTE PREMATURO, SUBMETIDO A OXIGENOTERAPIA, QUE APRESENTOU INFECÇÃO 
E FOI SUBMETIDO A TRANSFUSÃO SANGUÍNEA.COMPROMETIMENTO DO SISTEMA 
IMUNOLÓGICO.ELEMENTOS QUE ELEVAM O RISCO DE DESENVOLVIMENTO DA 
RETINOPATIA.PREVISIBILIDADE DA MOLÉSTIA CARACTERIZADA.ACOMPANHAMENTO 
OFTALMOLÓGICO QUE DEVE SER REALIZADO ANTES DA OPACIFICAÇÃO DA RETINA.EXAME 
NÃO REALIZADO EM VIRTUDE DA SUA NÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível nº 1.270.243-
1INCLUSÃO NO PROTOCOLO MÉDICO OFICIAL DE TRATAMENTO À ÉPOCA. CIRCUNSTÂNCIAS 
FÁTICAS, CONTUDO, QUE IMPUNHAM A SUA REALIZAÇÃO.CHANCE SÉRIA, REAL E PROVÁVEL 
DE CURA CARACTERIZADA. PEDIDOS PROCEDENTES, MAS EM EXTENSÃO LIMITADA EM 
DECORRÊNCIA DA PERDA DA CHANCE DE CURA. RECURSO PROVIDO.1. Em caso de imputado erro 
médico, para se reconhecer o dever de indenizar fundado na Teoria da Perda de uma Chance, deve-se 
comprovar: (a) a omissão culposa por parte do profissional ou equipe médica em não ministrar intervenção 
compatível com o quadro do paciente e as informações e tecnologia disponíveis à época dos fatos, e (b) a 
existência de chance séria e real de cura ou de melhora da situação do paciente, caso a intervenção fosse 
realizada.2. O valor da indenização, quando a condenação estiver fundada na Teoria da Perda de uma Chance, 
porque consistente em mera expectativa alijada (ainda que séria e real), sempre será mitigado em relação às 
hipóteses de dano real, direta e objetivamente comprovado. (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1270243-1 - Curitiba -  
Rel.: Lilian Romero - Unânime -  J. 07.05.2015) 
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 Neste julgado entendeu-se que a ausência de exames e acompanhamento por 

oftalmologista impediu qualquer possibilidade de diagnóstico precoce da retinopatia e, 

consequentemente, de cura da doença. Em seus fundamentos, a Relatora assim enunciou a 

aplicação da teoria da perda da chance de cura: 

 

Aportada para a área médica, a teoria toma a forma da responsabilidade civil 
pela perda de chance de cura, de modo que a chance a ser protegida é de 
conteúdo negativo, qual seja, a evitabilidade de um prejuízo, com razoável 
probabilidade de êxito.  
 
Sendo assim, a verificação do dano dependerá da existência de uma 
intervenção não realizada em tempo pretérito que, diante das circunstâncias 
concretas, deveria ter ocorrido. Evidente, portanto, que a teoria abarca um 
insuprimível espaço de incerteza, pois lida-se com probabilidades e áleas, 
consubstanciadas na impossibilidade de prever um resultado futuro se 
alteradas as condições passadas. 

 

 A fundamentação seguiu demonstrando ponto a ponto o cabimento da teoria à luz dos 

fatos concretos, realizando a subsunção dos pressupostos à narrativa. A Desembargadora 

verificou a omissão culposa dos profissionais, a chance séria e real da possibilidade de cura 

do paciente, bem como, o parâmetro indenizatório atenuado, tendo, detidamente, aplicado a 

teoria ao caso em óbice, sendo impecável o julgado. 

 O julgado escolhido do ano de 2016 foi de apreciação da Apelação Cível de nº 

1437260-2 101 , que teve como relator o Desembargador José Augusto Gomes Aniceto, 

interposta em face de decisão que julgou improcedente os pedidos iniciais. A Autora da 

demanda alegou que, após a intervenção cirúrgica para remoção de tumor localizado no final 

da coluna, por mais que seguisse sentido dores e dificuldade em urinar, recebeu alta. Ato 

contínuo, seguiu narrando que retornou ao hospital horas depois e, devido a demora de 

                                                           
101 APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PERDA DE UMA CHANCE - 
ERRO MÉDICO - AGRAVO RETIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA 
À ANÁLISE DA CULPA DO MÉDICO - MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA - 
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NEGADO - NECESSIDADE DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRAR 
A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO 
MÉDICO PELAS SEQUELAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TUMOR NA COLUNA - TERMO DE 
RESPONSABILIDADE ASSINADO - DEPOIMENTO DO MÉDICO E TESTEMUNHA AFIRMANDO TER 
INFORMADO - FATO NOTÓRIO A PERICULOSIDADE DO CÂNCER - PROCEDIMENTO ADEQUADO - 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE 
RESULTADO - DOCUMENTOS E PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTAM CLARAMENTE QUE A 
ATUAÇÃO DO MÉDICO E DO HOSPITAL FORAM ADEQUADAS - CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ 
AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO.AGRAVO RETIDO E RECURSO DE APELAÇÃO 
DESPROVIDOS RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1437260-2 - Ponta Grossa -  
Rel.: José Augusto Gomes Aniceto - Unânime -  J. 18.02.2016) 
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atendimento e para realização de nova cirurgia, não foi identificado a tempo o rompimento do 

canal da uretra e a Autora foi submetida ao uso permanente de sonda. 

 Ao analisar os autos e o laudo pericial, o Desembargador não vislumbrou qualquer 

indício de negligencia ou imperícia do médico e, em vista disto, manteve afastada a 

condenação. Em que pese o r. julgado não ter se estendido sobre a teoria da perda da chance 

de cura ou sobrevivência, cumpriu o dever de primeiro se analisar se houve atuação culposa 

do profissional. Portanto, vez que não teria existido culpa do médico, não haveria que se falar 

em indenização sob qualquer fundamento, inclusive da perda de uma chance. 

 Do mesmo modo, foi negado provimento ao Recurso de Apelação do processo de n° 

1684692-1102 de relatoria do Desembargador Luiz Lopes, julgado em 2017. O caso trata de 

pedido de indenização em razão do nascimento prematuro de natimorto, sob a alegação de que 

a ausência de pedido de exame de urina do médico, ora Apelado, à gestante, ora Apelante, 

poderia ter influído na ausência de tratamento adequado à paciente e, por conseguinte, na 

impossibilidade de salvamento do feto. 

 Em análise aos autos o Desembargador entendeu não ter havido negligencia médica, 

visto que o médico atuou dentro das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 

principalmente, por não ter sido o primeiro a acompanhar a gestação e realizar o neonatal, 

bem como, dentro do quadro apresentado pela gestante, tanto pelo que constou dos exames 

prévios como informações fornecidas pela própria, não haveria razões para proceder com o 

exame de urina alegado pela Apelante.  

 Nada obstante, não vislumbrou nexo causal entre a infecção urinária acometida pela 

gestante e o parto prematuro. Portanto, ainda que a ausência do exame possa ter impedido o 

tratamento adequado à respectiva enfermidade, não restou estabelecido seu vínculo com o 

                                                           
102 APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PARTO PREMATURO - FETO 
NATIMORTO - MÉDICO REQUERIDO QUE NÃO SOLICITOU EXAME DE URINA NO PRIMEIRO 
ATENDIMENTO QUE REALIZOU - PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE INDICA A 
REALIZAÇÃO DE EXAMES URINÁRIOS NA PRIMEIRA CONSULTA DO PRÉ-NATAL E NO 
TERCEIRO TRIMESTRE - PRIMEIRA CONSULTA DO PRÉ-NATAL REALIZADA PELO SUS - EXAMES 
SOLICITADOS - RESULTADOS NEGATIVOS APRESENTADOS AO MÉDICO REQUERIDO - 
AUSÊNCIA DE QUEIXAS URINÁRIAS - EVENTUAL BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA QUE NÃO 
CONDUZ, SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA, AO PARTO PREMATURO - TEORIA DA PERDA DE 
UMA CHANCE INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.1. No caso, 
considerando que não se tratava da primeira consulta pré- natal, que a gestante apresentou exames com 
resultados negativos e que não havia relato de sintomatologia de patologia urinária, a não solicitação de novos 
exames de urina não caracteriza conduta médica culposa. Ademais, a perícia médica concluiu ser improvável que 
a realização de exame de urina evitasse o lamentável desfecho da gestação, a uma, porque a autora não 
apresentava qualquer sintoma que indicasse que estivesse com cistite ou pielonefrite, a duas, porquanto, não 
existem relatos de que a Bacteriúria assintomática possa conduzir para um parto prematuro e, a três, pois, no 
caso, aparentemente, a gestante sofria de Incompetência Istmo-Cervical. 
(TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1684692-1 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Luiz Lopes - Unânime -  J. 14.12.2017) 



72 

 

nascimento prematuro ou com a morte do feto. Houve a consideração, inclusive, da análise do 

laudo pericial, segundo qual a Apelante sofria de Incompetência Istmo-Cervical, o que 

ensejou o desfecho da gestação.  

 A luz do exposto nos autos, verificando “haver mera possibilidade, e não 

probabilidade, de que o parto prematuro poderia ter sido evitado caso o suplicado tivesse 

solicitado o exame de urina”, o Relator afastou a aplicação da perda de uma chance ao caso 

em tela, em sábia decisão, posto ter verificado em decisão fundamentada, inexistir a real e 

concreta oportunidade da obtenção de resultado diverso decorrente da atuação do profissional. 

Do mesmo modo, ante a ausência cabal de liame causal entre a infecção urinária e o 

nascimento prematuro do natimorto, a teoria da perda de uma chance foi precisamente 

afastada no julgamento do caso.  

 Por fim, no início de 2018 foi negada a aplicação da teoria da perda da chance de cura 

no julgamento da Apelação Cível de nº 1736271-7103, relatado pelo Desembargador Rafael 

Vieira de Vasconcellos Pedroso. Os autos de origem trouxeram à baila a história da Apelante 

Ivanete Viana, a qual caiu da escada e, em vista de uma possível fratura no pé se dirigiu ao 

hospital, sendo atendida pela médica Apelada, que teria lhe colocado uma tala no pé 

machucado, prescrito remédios para dor e anti-inflamatórios. Em seu retorno, ao ser atendida 

por outro médico, terminou por ser internada, realizando diversos exames, inclusive 

intervenção cirúrgica de fixação. Em vista disto, em exordial pleiteou a “perda de uma chance 

de um tratamento digno e adequado em virtude da não prestação de informações, dos erros de 

diagnóstico e das recomendações médicas equivocadas realizadas pela ré”. 

 Ao julgar as provas colhidas e as informações prestadas pelo perito judicial, o 

Desembargador considerou a conduta da médica conservadora, mas adequada e padrão para 

casos análogos, bem como, que a cirurgia que se deu na sequência não decorreu de erro do 

                                                           
103  APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. - AGRAVOS RETIDOS.AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE 
JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. 
OBRIGAÇÃO DE MEIO. NECESSIDADE DE PROVA DO AGIR CULPOSO PARA CAUSAR O DANO. 
FRATURA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. PROCEDIMENTO CONSERVADOR PELA MÉDICA 
PLANTONISTA. CONDUTA ADEQUADA. SITUAÇÃO QUE NÃO EXIGIA PRONTO 
ENCAMINHAMENTO PARA CIRURGIA.INOCORRÊNCIA DA PERDA DE UMA 
CHANCE.INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. - AGRAVOS RETIDOS NÃO 
CONHECIDOS.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.- Não se conhece do agravo retido quando 
ausente o pedido de julgamento nas razões de recurso ou em contrarrazões.- Em caso de fratura não exposta e 
sem comprometimento neurológico ou vascular, o procedimento conservador adotado pela médica plantonista 
não configura erro médico ou a perda de uma chance a gerar para a autora direito à indenização. 
TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1736271-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina -  Rel.: 
Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - Unânime -  J. 22.02.2018 
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atendimento inicial e, tendo sido bem-sucedida, nenhum dano acometeu a paciente em virtude 

de erro médico. 

 Note-se que este caso enquadrou a teoria da perda de uma chance de cura ou 

sobrevivência, como a chance de um tratamento mais digno. Contudo, devidamente afastada, 

pois ao não ter existido sequelas relevantes, principalmente que restaram comprovadas serem 

de relação com a atuação médica, não comporta cabimento. Do mesmo modo, convalida a 

assertiva da cabal necessidade de vislumbre de conduta culposa e ocorrência de dano, sem os 

quais não se pode atribuir responsabilidade. Portanto, concorda-se com a manutenção da 

improcedência e o afastamento da aplicação da perda de uma chance. 

 Portanto, denota-se dentre os julgados analisados, que o Tribunal do Paraná tem 

observado os pressupostos da teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência do 

paciente e aplicado corretamente à teoria nos casos verificados. E, principalmente, a 

necessidade de verificação da culpa do profissional, sem a qual não se atribui qualquer tipo de 

responsabilidade.  

 Ademais, há em todos os julgados elencados a observância do nexo de causalidade da 

conduta com a perda do tratamento adequado e, por conseguinte, de uma melhor chance de 

cura do enfermo, sem enquadrar a teoria na perda do bem final, a vida. No mesmo sentido, 

apreciável a atuação diligente dos julgados em afastá-la quando não apresentado o respectivo 

liame entre a conduta e a perda da oportunidade de se obter resultado diverso.  

 Outrossim, notável que, em que pese a fundamentação excepcional, os julgados 

averiguados foram contidos a aplicação da perda da chance de cura ou sobrevivência do 

paciente. Desta feita, à observância da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, o 

Tribunal do Paraná tem, ainda que em menor quantidade, acertadamente aplicado e afastado 

de acordo com o caso concreto a teoria estudada. 

 

3.4 A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

 

 Ao proceder com a busca nos termos informados na metodologia, a pesquisa de 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) resultou em um total de 

cento e cinco julgados. Ao restringir a busca para casos em que constassem os referidos 

termos apenas nas ementas, foram obtidos quarenta e cinco casos. Destes, serão verificados 

pelo menos um julgado de cada ano, ampliando-se apenas em 2017 para três casos de 

aplicação da teoria, pois se tratou do ano com mais julgados acerca da temática. Ademais, um 

dos julgados acostados deste ano foi escolhido dentre os verificados com o critério de 
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pesquisa com “inteiro teor”, pois abordou uma peculiaridade da utilização da tese estudada, a 

qual será pontuada.  

 Inicia-se o estudo com o julgamento da Apelação Cível de n º 70052376779104 , 

relatado pelo Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, em que se deu parcial 

provimento ao apelo. Trata-se de caso em que o Autor, à época dos fatos, caiu de uma altura 

aproximada de cinco metros, sendo encaminhado às pressas no hospital demandante e 

atendido pelos médicos constantes no polo passivo da demanda, os quais mantiveram o 

paciente sob observação, sem que fossem realizados exames específicos. Em vista disto, os 

pais do paciente o levaram para outro nosocômio, sendo constatada a gravidade de seu quadro 

clínico e que, em decorrência da demora no tratamento, terminou por ter sequelas 

consolidadas. O processo foi julgado improcedente em primeira instância.  

 Ao julgar o caso, o Desembargador sabiamente ponderou que cabe ao Magistrado 

“verificar se o tratamento utilizado pelo profissional da medicina no caso concreto foi 

realizado de forma a concluir se ocorreu, efetivamente, falha humana a ensejar prejuízos 

reparáveis ao enfermo”. Em vista disto, discordou da sentença, posto que o primeiro 

                                                           
104 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. QUEDA CRIANÇA DA ALTURA 
DE CINCO METROS. TRAUMA CRÂNIO-ENCEFÁLICO. AUSÊNCIA DE EXAME RADIOLÓGICO. 
PARA AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS LESÓES SOFRIDAS PELO TRAUMA. CAUSA DOS 
SINTOMAS DA PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE 
INDENIZAR. Caso dos autos em que o autor, então contando com sete anos de idade, sofreu queda de uma 
altura de cinco metros, sofrendo trauma crânio encefálico. Levado ao nosocômio codemandado e atendido pelos 
médicos que lá atuavam, permaneceu em observação por 17 horas, sendo medicado, sem que fosse realizado 
exame radiológico procedimento tido como necessário para verificar a extensão das lesões sofridas. Removido 
por familiares para outro hospital e realizado o exame radiológico, foi de pronto encaminhado para hospital de 
referência no qual submetido à craniotomia, diante da constatação de fratura no crânio, permanecendo 14 dias na 
UTI e recebendo alta 24 dias após a queda. Sequelas neurológicas e psicológicas permanentes, incapacitando o 
autor. Prova dos autos que evidencia a falha no atendimento médico hospitalar prestado, notadamente a inércia 
em não realizar exame radiológico para aferir o grau das sequelas sofridas pelo autor e a ocorrência de fratura de 
crânio, bem como por não ter determinado a transferência do autor para outro hospital com condições de prestar 
adequado atendimento, tolhendo as chances de eventual possibilidade de ausência ou minoração das 
sequelas resultantes do trauma. Erro de diagnóstico. Aplicação da teoria da chance perdida, porquanto o erro de 
diagnóstico contribuiu para o agravamento do estado de saúde da paciente, diminuindo suas chances de eventual 
possibilidade de ausência ou minoração das sequelas resultantes do trauma. Não comprovado o atendimento pela 
codemandada Ingrácia, deve ser declarada a improcedência das pretensões em face desta deduzidas. DANO 
MORAL. Dano moral que decorre do próprio fato, in re ipsa. Valor da condenação fixado, além das 
peculiaridades do caso em concreto, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 
como com a natureza jurídica da condenação. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE 
CAUSALIDADE. Declarada a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos, eis que decorrentes 
da cicatriz inerente ao procedimento cirúrgico a que necessitou ser submetido o autor em razão da queda sofrida, 
não guardando relação com o erro dos demandados. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. DESPESAS 
COM TRATAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Considerando a incapacidade do autor em razão das 
sequelas sofridas, faz jus ao pensionamento mensal vitalício reclamado. Contudo, tratando-se de perda de 
uma chance, uma vez não ser possível determinar a inocorrência das sequelas caso houvesse o correto 
atendimento médico, fixado em 2/3 do valor do salário mínimo, a contar da data em que o autor completou 
dezesseis anos. Da mesma forma, faz jus o valores despendidos com tratamento médico, a ser apurado em 
liquidação de sentença, bem como ao pagamento de 2/3 de eventuais despesas futuras para o tratamento das 
sequelas. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052376779, Nona Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/02/2013) 
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atendimento ao paciente foi negligente ao não realizar o exame radiológico, principalmente 

por se tratar de uma queda de altura elevada ou a locomoção para hospital com mais recursos, 

de modo a tolher as chances de cura do paciente.  

 Deste modo, concedeu a perda da chance de cura ao Apelante a título de danos morais 

e materiais, este notadamente quanto ao recebimento de pensão vitalícia de 2/3 do salário 

mínimo e de 2/3 dos tratamentos havidos pelo Autor em razão das sequelas. Note-se que o 

Desembargador analisou todos os dados fáticos e clínicos e ponderou se as condutas dos 

médicos influenciaram na impossibilidade de obtenção de resultado diverso, aplicando 

corretamente a teoria e mitigando os valores arbitrados a título de indenização extra e 

patrimonial. 

 O ano de 2014 foi o que, segundo os critérios adotados, teve menos casos julgadosa, 

penas dois. Dentre estes, analisa-se o julgado da Apelação Cível de nº 70057823767105, que 

foi relatado pelo Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, o qual modificou a 

                                                           
105   APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS. 
PERFURAÇÃO DA ALÇA INTESTINAL. PERITONITE. ÓBITO DA MÃE E COMPANHEIRA DOS 
AUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MEDIDAS 
NECESSÁRIAS PARA DIAGNOSTICAR A EVOLUÇÃO DO QUADRO DA PACIENTE, QUE SE 
AGRAVOU QUANDO INTERNADA NO HOSPITAL PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. PERDA DE 
UMA CHANCE. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. Tratando-se de fato danoso atribuível aos 
demandados por alegada falha no atendimento médico-hospitalar prestado através do Sistema Único de Saúde, 
incide o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com 
fulcro na teoria do risco administrativo. Na hipótese dos autos o conjunto probatório demonstra a falha na 
prestação do serviço público de saúde à mãe e companheira dos autores, notadamente quanto à investigação do 
quadro que apresentava a paciente, ignorando a evolução da sintomatologia e do quadro clínico que apresentava. 
Diagnóstico inicial de doença inflamatória intestinal de longa data, com distensão de intestino delgado, e indícios 
de quadro infeccioso. Após a internação não houve qualquer atendimento médico outro, tampouco exames 
clínicos ou de imagem a investigar seu quadro de saúde, principalmente quando a paciente no início da 
madrugada do dia 16/12/2009 teve agravado o seu quadro de saúde, com claros sinais de eclosão da pancreatite a 
partir da perfuração de alça intestinal, sem que houvesse por parte do corpo clínico do hospital qualquer 
diligência concreta para diagnosticar o agravamento do quadro de saúde da paciente e a necessidade de adoção 
de medidas médicas capazes de debelar o quadro infeccioso que culminou no óbito da paciente quatorze horas 
após ter dado entrada no nosocômio codemandado. Aplicação da teoria da chance perdida, porquanto a falha no 
atendimento público de saúde tolheu eventuais chances de cura ou melhora do estado de saúde da paciente, 
contribuindo para que a evolução do quadro culminasse no seu óbito por pancreatite, infecção da alça intestinal. 
DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Inegável a 
ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude da falha no serviço 
público de saúde prestado que culminou no óbito da mãe e companheira dos autores. Valor da condenação (R$ 
150.000,00) fixado em observância às peculiaridades do caso concreto, mitigado em razão da aplicação da teoria 
da chance perdida. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. VIÚVO E FILHOS MENORES. Diante do óbito 
da mãe e companheira, os autores fazem jus ao pensionamento mensal como forma de compensar o prejuízo 
material que era alcançado pela de cujus. O valor do pensionamento deve ser calculado à razão de 2/3 sobre 60% 
do valor do salário mínimo vigente à época do óbito, haja vista que o outro terço corresponderia aos seus gastos 
de ordem pessoal, cons da perda de uma chance. Pensionamento dos filhos com termo final até a data em que 
completem 25 anos de idade, observado o direito de acrescer do viúvo, cujo pensionamento vigerá até a data em 
que a falecida completaria 72 anos de idade. POR MAIORIA, PROVIDO O APELO, VENCIDA A VOGAL 
QUE PROVIA EM MAIOR EXTENSÃO. (Apelação Cível Nº 70057823767, Nona Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 31/01/2014) 
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improcedência, dando provimento ao apelo por maioria de votos, restando vencida a vogal 

que provia em maior extensão. 

 O caso refere-se a internação da paciente Fátima Regina de Bastos, a qual veio a óbito 

em virtude de peritonite - perfuração da alça intestinal -, narrando os Apelantes que em 

decorrência da “falha no atendimento diante da ausência de diagnóstico adequado para o 

quadro apresentado, bem como pela não realização de cirurgia para tratar do quadro 

infeccioso” a paciente não teve todas as possibilidades de cura.  

 A relatoria do caso observou negligencia médica, visto que o quadro da paciente e seu 

histórico deveriam ter sido considerados relevantes, todavia, não foram dadas as devidas 

cautelas e o atendimento foi falho. No mais, o agravamento do estado se deu no nosocômio, 

não tendo prestada assistência durante o período de internação até o óbito. Desta feita, restou 

demonstrada que a omissão médica subtraiu a chance de “reversão do quadro com 

possibilidade razoável de sobrevida”, devendo ser aplicada à teoria da perda de uma chance 

ao referido caso. 

 Em vista disto, mitigou o quantum indenizatório a título de dano moral, pois havia 

somente uma possibilidade de recuperação da paciente. Do mesmo modo, foi concedido o 

pensionamento aos Autores na proporção de 60% de 2/3 do último salário mínimo recebido 

pela paciente. Cumpre salientar que a divergência recaiu apenas ao modo de aplicação dos 

consectários legais e não na fundamentação ora estudada.  

 Notório que a reforma da sentença de improcedência fez jus a devida aplicação da 

teoria da perda da chance de cura ou sobrevida, posto que, em que pese o quadro clínico 

agravado da paciente, vislumbrou-se a negligencia no tratamento dado a ela durante sua 

internação, o que minorou suas possibilidades de cura da moléstia. Do mesmo modo, a 

apuração das indenizações concedidas a título de dano moral e material também observou a 

imperiosa mitigação do montante.  

 No ano de 2015 foram arbitrados apenas cinco casos em que se discutia a perda de 

uma chance. O julgado escolhido foi nos autos da Apelação Cível de nº 70053753125106, 

                                                           
106  APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. ÓBITO DA 
RECÉM-NASCIDA. ECLÂMPSIA. AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO À 
CRIANÇA. CASO DE INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. A responsabilidade do estabelecimento 
hospitalar, mesmo sendo objetiva, é vinculada à comprovação da culpa do médico, sob pena de não configurar 
erro médico indenizável. Demonstração pela prova colhida de que não houve falha no atendimento médico-
hospitalar prestado à gestante na ocasião do parto, na medida em que foi adequado o procedimento adotado pela 
parte ré. Não há como atribuir aos demandados agir negligente, imperito ou imprudente que possa justificar sua 
responsabilização civil. Ausência de nexo causal entre a conduta médica adotada e o resultado lesivo (óbito 
fetal). MORTE DA FILHA DOS AUTORES. Na data dos fatos a paciente compareceu no Hospital réu e foi 
mandada embora com uma prescrição de Sulfato Ferroso. Uma hora e meia depois foi ao Pronto Atendimento de 
Barra do Ribeiro já em estado de pré-choque e hemorragia extrema, quando foi novamente encaminhada a 
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relatado pelo Desembargador Leonel Pires Ohlweiler. O caso tratou de indenização por danos 

materiais e morais no qual os Demandantes aduziram que a espera prolongada para que fosse 

feita a cesariana em gravidez com sintomas de eclampsia, culminou a morte da recém-nascida 

e da parturiente.  

 Da análise do conjunto probatório – documental, testemunhal e pericial – o 

Desembargador considerou inexistir má prática profissional no que tange ao tratamento dado 

à recém-nascida, visto inexistir, no momento dos fatos, razões para os profissionais agirem de 

modo diverso. Entretanto, diverso foi o entendimento em relação ao atendimento prestado à 

parturiente. 

 Após o parto, a parturiente teve alta três dias depois, todavia, retornou após dois dias e 

novamente em três, ocasião esta, em que foi diagnosticada com anemia crônica. Nesta mesma 

noite, encaminhou-se mais uma vez ao hospital, momento em que já se encontrava em pré-

choque, sendo realizada curetagem de seu útero, o qual estava com sangramento intensivo 

fazendo-a necessitar de transfusão sanguínea, e, ainda que logo transferida em UTI móvel 

para outro nosocômio, faleceu na sequência.  

 No caso da parturiente foi constatado o erro de diagnóstico, demonstrando uma falha 

no dever de cuidado objetivo, o que culminou na perda da chance de cura da paciente. E para 

a atribuição do montante a ser arbitrado a título de danos morais, assim foi fundamentado o 

julgamento: 

 

Considero as seguintes variáveis do caso concreto para a fixação da 
indenização: 1) os autores foram privados do convívio de sua filha Carolina; 
2) como a paciente Carolina havia procurado atendimento no setor de 
emergência do réu, na data dos fatos, sem que tivesse ocorrido um 
diagnóstico, o seu quadro clínico foi se agravando, sendo que o tratamento 
adequado poderia ter evitado a fatalidade; 3) ficou demonstrado pela prova 
dos autos a falha no atendimento médico realizado pelos prepostos do 

                                                                                                                                                                                     
Guaíba. Nessa hora, a paciente necessitava de transfusão de sangue, mas o Hospital não dispunha de sangue. 
Evidência de que os profissionais que atenderam a paciente, tendo em vista os sintomas apresentados, não 
procederam à correta investigação clínica. Hipótese em que o erro da equipe médica do réu está na falta do 
correto diagnóstico. A falta de diagnóstico permitiu o agravamento do quadro, sendo que o tratamento adequado 
poderia ter evitado a fatalidade. Comprovação do dano e causalidade abordada a partir da Teoria da Perda de 
uma Chance. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. A indenização por dano extrapatrimonial 
deve ser suficiente para atenuar as conseqüências da ofensa à honra da parte autora, não significando, por outro 
lado, um enriquecimento sem causa, bem como deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da 
prática de nova conduta. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), em favor de cada um dos autores, pela morte de sua filha. PENSIONAMENTO MENSAL. 
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA. A dependência econômica dos autores/apelantes 
não está caracterizada, uma vez que a filha falecida residia com seu companheiro. Os genitores não 
comprovaram que dependiam economicamente da filha, sequer que esta exercia atividade remunerada. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (Apelação Cível Nº 
70053753125, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 
11/11/2015). 
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nosocômio; 4) a situação implicou na perda de uma chance; 5) como 
corolário, atributos importantes da personalidade dos autores, que sofreram 
danos por ricochete, foram atingidos; 6) a situação econômica das partes. 

 

 Patente que a sentença foi impecável no que tange a aplicação da teoria, seja para 

afastá-la e ao aplicá-la apenas a uma das pacientes posto ponderar as nuances do caso 

concreto e as provas acostadas aos autos, delimitando as condutas exigíveis em casa situação. 

Bem como, ao enunciar o que o fez arbitrar à luz da perda de uma chance, seguiu os 

brilhantes ensinamentos da Ministra Nancy Andrighi. 

 Para a escolha do julgado do ano de 2016, escolheu-se o que julgou a Apelação Cível 

de nº 70060138500107, posto ter utilizado nos parâmetros Recurso Especial paradigma do 

Superior Tribunal de Justiça pormenorizado anteriormente. O julgado de relatoria da 

Desembargadora Maria Claudia Cachapuz reformou a sentença de improcedência no referido 

caso que tratava da negligencia do acompanhamento fetal durante trabalho de parto e demora 

na realização da anestesia e posterior cesárea, o que acarretou o óbito do feto.  

 Discordando do laudo pericial, a Relatora entendeu a existência da necessidade da 

realização de intervenção cirúrgica com a cesárea, posto existir inúmeros indícios de que a 

paciente estava com a placenta descolada, o que impõe tal medida. Nada obstante, ponderou 

existir outros indícios de que a parturiente estava com outros sintomas – hematomas, febre, 

hipertensão e vômito – os quais foram negligenciados quando do atendimento.  

 Outrossim, ponderou que não se pode atribuir com propriedade a relação direta entre a 

morte do feto e a atuação dos médicos, todavia, os indícios probatórios induzem ao juízo de 

probabilidade de que o feto teria mais chances de vida caso fosse lhe dado outro tratamento. 

Em vista disto, avaliou a aplicação da perda de uma chance no modo bifásico de arbitramento, 

de modo a minimizar em 20% o valor apurado a título de dano extrapatrimonial. 

 Impecável o julgado analisado, verificando-se que a Relatora não se vinculou ao laudo 

pericial, utilizando-se de todo o conjunto probatório constante nos autos, bem como, 

                                                           
107  APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO CONSTATADO. MORTE DO 
FETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS À IMPUTAÇÃO DE UM 
DEVER DE INDENIZAR PRESENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PATRIMONIAIS. FIXAÇÃO 
DO QUANTUM. MÉTODO BIFÁSICO. Evidenciada a possibilidade de aplicação do método bifásico de 
apuração dos danos extrapatrimoniais (STJ, R.Esp. nº 710.879/MG), considerados os parâmetros estabelecido 
pela jurisprudência para casos assemelhados (grupo de casos) e consideradas, na proporcionalidade estabelecida 
em concreto, as características fáticas e jurídicas do caso. Em hipótese de indenização por perda de chance, 
aplica-se diminuição proporcional a 20% do valor total da indenização, conforme voto paradigma do STJ - 
Recurso Especial n° 1.254.141 - PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que considerou uma redução 
proporcional a 20%, em caso de morte. Tratando-se de perda real, por morte do feto, condena-se 
proporcionalmente o demandado no pagamento do percentual de 80% do total do dano extrapatrimonial. 
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060138500, Quinta Câmara Cível - Serviço 
de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 26/10/2016) 
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justificando detidamente as razões que lhe fizeram empregar a teoria da perda da chance de 

sobrevivência ao caso concreto. No mais, observando o julgado paradigma para o acolhido da 

teoria e os limites impostos, abrandou o valor arbitrado adequando-o as probabilidades 

perdidas em razão da errônea atuação.  

 O primeiro julgado do ano de 2017 a ser esmiuçado trata do julgamento da Apelação 

Cível de nº 70068755594108, cuja relatoria foi do Relator Túlio de Oliveira Martins, em 13 de 

dezembro de 2017. De acordo com relatório do caso, a narrativa aborda a atuação dos 

médicos, ora Apelantes, após receberem a paciente Márcia Miotto, a qual havia sofrido uma 

queda e batido com a cabeça no chão.  

 Os Apelados alegam que os médicos teriam realizado exames superficiais e dado alta à 

paciente, a qual não estava em condições de ser liberada. Em vista da continuidade dos 

sintomas, no dia seguinte a liberação, a paciente teria retornado ao pronto atendimento, a qual, 

sendo diagnosticada com depressão, foi medicada e novamente, dispensada. Por fim, no dia 

subsequente, retornou ao pronto socorro estando já inconsciente e, somente após tomografia 

computadorizada foi averiguado o traumatismo craniano encefálico, tendo a paciente sido 

internada na UTI e falecido logo na sequência.  

 No que tange à aplicação da teoria da perda de uma chance, o Relator entendeu que, 

em razão do erro de diagnóstico evitável por parte dos médicos, visto que deixaram de 

investigar melhor o que acometia a paciente, ao se ausentarem de realizar o exame de 

tomografia, principalmente posto que esta apresentava sinais de danos neurológicos e 

histórico de hidrocefalia, retiraram “da vítima a chance de diagnóstico certo”.  

                                                           
108  RESPONSABILIDADE CIVIL. TRAUMA CRANIANO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. SINTOMAS DE 
DANO NEUROLÓGICO DESPREZADOS. ALTA MÉDICA QUE RETIROU CHANCE DE CURA. 
RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. I- A prova técnica produzida por perito 
nomeado pelo juízo é conclusiva e esclarecedora. Eventual discordância da parte com as respostas dadas aos 
quesitos não justifica o pedido de repetição do laudo. Indeferimento mantido. II- Legitimidade passiva da ré 
Unimed declarada com base na Teoria da Asserção. Ação, porém, julgada improcedente em relação à 
cooperativa de saúde, a qual não interferiu na escolha dos médicos plantonistas do hospital os quais sequer são 
credenciados ao plano de saúde. III - A responsabilidade civil dos hospitais, no que diz com a atividade técnica 
dos médicos que neles atuam, dependente da comprovação de culpa dos respectivos profissionais. Legitimidade 
passiva do Hospital Bruno Born reconhecida. O erro de diagnóstico ocorre quando o médico não identifica a 
doença do paciente, deixando de lhe prescrever o tratamento adequado. Porém, somente quando evitável 
(grosseiro), é que o erro enseja a obrigação de indenizar. Episódio de queda domiciliar da altura do corpo com 
trauma craniano leve. Procedimento padrão que recomenda observação nas primeiras 24 horas. Paciente que 
apresentava sintomas de vômitos, cefaléia e confusão mental. Sinais de dano neurológico que exigiam uma 
melhor investigação através de tomografia. Erro de avaliação dos profissionais que descartaram o diagnóstico 
mais grave sem antes confirmá-lo no exame de imagem. Alta médica que retirou da esposa e mãe dos apelados 
a chance de cura. Morte causada por hemorragia intracraniana que não teve relação com a hidrocefalia que a 
vítima possuía tampouco originou-se de um aneurisma não identificado em necropsia. Danos morais presumidos. 
Indenização global mantida em R$63.040,00 com base na Teoria da Perda de uma Chance. AGRAVOS 
RETIDOS DESPROVIDOS. APELO DA UNIMED PROVIDO EM PARTE. DEMAIS APELAÇÕES 
DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70068755594, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 13/12/2017) 
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 Em vista disto, considerou que o erro de diagnóstico minimizou a oportunidade de 

tratamento adequado e, por conseguinte, de sobrevivência da paciente. Assim, passando a 

análise da fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, utilizou as 

seguintes palavras: 

 

Na perda de uma chance indeniza-se a chance perdida e não o prejuízo final, 
o que justifica a indenização mitigada, em valor reduzido. Mas para se 
alcançar esta quantia, deve-se, a priori, medir-se o dano que adveio do 
resultado morte e sobre ele aplicar percentual correspondente à chance 
destruída. 

 

 Em unanimidade, seu voto foi acolhido. Notável que o Excelentíssimo Desembargador 

empregou a teoria da perda de uma chance brilhantemente, posto observar como a atuação 

médica tolheu as chances da vítima sobreviver ao atuarem negligentemente no diagnóstico. 

Note-se que, em momento algum o Desembargador alegou que a morte foi causada pelos 

médicos, todavia, apenas a chance de um tratamento adequada restou prejudicada à paciente. 

Nada obstante, na fixação do importe devido a título reparatório, foi refletido o percentual que 

a chance perdida influiu na obtenção do resultado final, arbitrando um valor razoável e não 

integral ao sofrimento ocasionado.  

 Sequencialmente, passa-se ao exame do julgado da Apelação Cível nº de 

70074882762109, relatado pelo Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, acórdão que foi 

                                                           
109  APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Desnecessário ao deslinde do feito a produção de 
nova prova pericial, porquanto a perícia realizada se revela suficiente para o deslinde da controvérsia. Ademais, 
o juiz na condução do processo deve afastar todas as provas inúteis ou meramente protelatórias (art. 130, CPC), 
velando pela rápida solução do litígio (art. 125, II, CPC/1973). A postulação de nova perícia, ademais, ocorreu 
na vigência do Estatuto Processual Civil revogado, quando havia a previsão de agravo de instrumento contra essa 
decisão, de cujo indeferimento, porém, não recorreu o ora recorrente, sendo-lhe defeso discutir no processo 
questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão (art. 473, CPC/1973). RESPONSABILIDADE 
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM HOSPITAL EM CARÁTER PRIVADO. INCIDÊNCIA 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RUPTURA DO SIGMÓIDE. CARACTERIZADA FALHA 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 
DIAGNOSTICAR A EVOLUÇÃO DO QUADRO DA PACIENTE, QUE SE AGRAVOU E FOI A ÓBITO 
DEVIDO À DEMORA NO TRATAMENTO CIRÚRGICO REALIZADO. PERDA DE UMA CHANCE. 
DANO MORAL CONFIGURADO. Atribuído ao hospital demandado a responsabilidade pelos danos morais 
e materiais reclamados pela parte autora, decorrentes do alegado erro de diagnóstico pelos médicos integrantes 
de seu corpo clínico, que teriam agido de forma negligente, imperita e imprudente, a responsabilidade civil vem 
regrada na legislação consumerista (art. 14, CDC), sendo de rigor para a responsabilização da demandada a 
comprovação da culpa subjetiva do profissional da medicina. Hipótese em que o contexto probatório revelou que 
o atendimento médico dispensado pela profissional da medicina do corpo clínico demandado não foi adequado e 
indicado ao quadro clínico apresentado pelo paciente. Portanto, restou configurada a falha médica atribuível ao 
corpo clínico do hospital demandado que deixou de diagnosticar a existência de ruptura do sigmóide no falecido 
paciente, deixando, com isso, que o quadro de saúde dele se agravasse, vindo a vítima a falecer de septicemia 
dias após a cirurgia realizada em outra unidade hospitalar. Aplicação da teoria da chance perdida, porquanto a 
falha no atendimento público de saúde tolheu eventuais chances de cura ou melhora do estado de saúde da 
paciente. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Inegável a 
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julgado no dia 11 de outubro de 2017. Nestes autos é trazido a baila a história do paciente 

Norivando Garcial Pereira, o qual, queixando-se de constipação, alegando não conseguir 

evacuar ou urinar há dois dias, procurou atendimento no hospital Apelante, sendo atendido 

por uma médica que, após a realização de exames iniciais e aplicação de medicação, por mais 

que fosse constatado a presença de sangue no material evacuado, teria dispensado o paciente.  

 Horas depois do mesmo dia, o paciente, que não conseguia se locomover, foi levado 

de ambulância para o Centro Clínico, onde, por meio de tomografia, foi identificada a ruptura 

de sigmoide, moléstia que precisaria de intervenção cirúrgica urgente. Todavia, ante a demora 

na realização da cirurgia, por mais que o paciente tenha sobrevivido à intervenção, faleceu 

dias depois de infecção generalizada. 

 A vista dos documentos acostados aos autos, o Desembargador julgou existir culpa da 

médica que realizou o atendimento inicial, visto que não diagnosticou a obstrução intestinal, 

tendo liberado o paciente que apresentava sintomas que deveriam ter sido melhor 

investigados. Ademais, seu julgamento considerou o prontuário médico lacônico, de modo 

que entendeu ter havido falhas, ante a inexistência de prova contrária eventualmente existente 

neste registro médico inicial. 

 Nesta seara, acolheu o emprego da teoria da perda de uma chance de cura ou 

sobrevivência do paciente, posto que, em suas palavras: 

 

Há, assim, nexo de causalidade porque restou evidenciado que havia uma 
chance concreta, real e com alto grau de probabilidade de evitar o desfecho 
ocorrido em razão do descaso com que atuou a preposta do demandado, 
causando o agravamento do quadro de saúde do falecido, que, sem dúvida, 
teve subtraída a possibilidade de ter um tratamento adequado para a 
enfermidade que sofria. Restou demonstrada também a relação direta entre o 
diagnóstico equivocado e a perda de oportunidade de obtenção da cura da 
doença que lhe acometia. Portanto, o demandado deve responder pelo evento 
danoso, pois não se desincumbiu de prestar o atendimento de saúde com o 
zelo esperado. 

 

 Após o enquadramento do caso concreto aos pressupostos da teoria da perda de uma 

chance, o Ilustre Desembargador ao ponderar o quantum indenizatório à título de danos 

morais, seguiu, sabiamente, fazendo a ressalva quanto a necessidade  de mitigação do 

montante, visto a lesão incorrer tão somente na “possibilidade de recuperação da paciente, 
                                                                                                                                                                                     
ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude da falha no serviço 
de saúde prestado que culminou no óbito do esposo da autora. Não comporta redução o valor da condenação 
fixado na origem em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em observância às peculiaridades do caso concreto, já 
mitigado em razão da aplicação da teoria da perda de uma chance. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074882762, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017) 
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caso realizado o adequado atendimento médico-hospitalar que seu quadro clínico 

demandava”. 

 Conforme visto, brilhantemente, a decisão da Apelação de n° 70074882762 analisou 

os critérios da teoria da perda de uma chance enquadrando-os no caso sub judice, tendo, 

igualmente, avaliado o montante arbitrado à luz da impossibilidade de concessão integral do 

dano perdido. 

 Finalmente, no exame do julgado da Apelação Cível de n° 70073582538110, escolhido 

dentre os julgados que possuíam as palavras “erro médico” e “perda de uma chance” em 

inteiro teor, que também possuiu como Relator o Desembargador Túlio de Oliveira Martins, 

há a apresentação do caso do filho da Apelante. A parte recorrente aduz, em síntese, que seu 

filho após sofrer um acidente de carro foi levado ao hospital Apelado, apresentando sequelas 

gravíssimas, inclusive, traumatismo craniano e hemorragia, de modo que necessitava de 

imediata intubação traqueal. Ato contínuo, aduz que, em razão da demora de atendimento dos 

médicos plantonistas, a vítima veio a óbito. 

 O Relator em suas razões de voto argumentou que, ainda que o estado da vítima fosse 

gravíssimo, de modo a ser remota sua chance de vida, restou configurado que a demora de 

trinta minutos para realizar o atendimento médico a privou de uma maior chance de 

sobrevida. Ao fazer referência ao nexo de causalidade, assim discorreu: 

 

Assim, embora não seja possível estabelecer um evidente nexo causal entre a 
demora de 30 minutos no atendimento e o resultado morte, encontra 
aplicação a teoria da perda de uma chance, porquanto a negligência médica 
aniquilou qualquer probabilidade de sobrevida. 

 

 Outrossim, salientou que a aplicação da teoria da perda de uma chance se faz 

necessária para inibir que médicos tratem com desídia os pacientes terminais ou com poucas 

chances de vida, ante a dificuldade de se estabelecer o vínculo entre a ocorrência da morte e a 

sua conduta. Deste modo, estabeleceu a incidência da tese em enfoque, passando a quantificar 

                                                           
110 RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. VÍTIMA DE TRAUMATISMO CRANIANO GRAVE. 
DEMORA NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CONDUTA NEGLIGENTE EVIDENCIADA. 
APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Em se 
tratando de serviços tipicamente públicos, a... Ver íntegra da ementa responsabilidade civil do hospital é 
objetiva, fulcro no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Evidenciada a negligência da equipe médica 
plantonista do setor de emergência do hospital que, injustificadamente, demorou trinta minutos para atender a 
vítima de acidente de trânsito com traumatismo craniano grave. Quantificação dos danos morais causados pela 
dor da perda do filho da autora, proporcional à chance de sobrevida aniquilada. Valor mitigado, considerando o 
estado crítico do acidentado, cujo prognóstico era ruim. Precedentes. Indenização de danos morais confirmada 
em R$28.110,00, com aplicação da teoria da perda de uma chance. Danos materiais consistentes nos gastos com 
funeral, não impugnados. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70073582538, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/08/2017) 
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o valor de sua indenização. Ao ponderar o estado de difícil reversão da vítima, deixou de 

elevar a quantia arbitrada em sentença, negando provimento aos recursos interpostos, 

mantendo a sentença conforme prolatada.  

 Dentre os julgados de 2017 trazidos à baila, notório que dois trataram de erros de 

diagnóstico, os quais privaram os respectivos pacientes de um tratamento adequado e que 

poderiam, ou não, ter-lhes salvo a vida. Deste modo, conclui-se que foram devidamente 

empregados os pressupostos da teoria da perda de uma chance nos casos concretos. 

 Em comentário ao último julgado analisado, cumpre salientar o ponto trazido pelo 

Desembargador acerca da aplicação da perda de uma chance à fim de evitar desídia dos 

profissionais aos pacientes com ínfimas chances de cura. Em que pese o nítido argumento 

nobre do julgador à vista dos pacientes, ressalta-se que somente pode ser aplicada a teoria se 

enquadrada nos critérios estabelecidos, principalmente o vislumbre de chances reais e 

concretas perdidas em razão da negligência ou imperícia médica, a fim de se evitar uma 

responsabilidade geral do médico, ou seja, objetiva. 

 Outrossim, no caso em concreto, entende-se devida a aplicação, visto a negligência 

dos médicos do hospital, posto no momento de chegada da vítima ao nosocômio não estar 

presentes nenhum dos profissionais, de modo que, acertadamente o Relator visualizou a 

chance perdida da vítima em obter o devido e rápido tratamento em vista de sua situação. 

 Por fim, se passa a análise do julgado da Apelação Cível de nº 70076231406111, a qual, 

relatada pelo Desembargador Carlos Eduardo Richinitti, deu provimento ao recurso, 

reformando a r. sentença de improcedência. Aufere-se do relatório que os autos principais 

                                                           
111 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS 24H. ECCO SALVA . DEMORA NO 
ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR E COM VEÍCULO SEM EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE 
RESSUSCITAÇÃO. ÓBITO DE PACIENTE IDOSO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. 
PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. 1. Responsabilidade objetiva por fato do serviço. 
Art. 14 do CDC e aplicação da teoria da perda de uma chance ao erromédico-hospitalar. Direito autônomo. 
Mesmo ausente o nexo direto entre a falha na prestação do serviço de saúde e a morte do paciente, existindo 
uma chance concreta, real e com probabilidade de ter fornecido ao enfermo uma sobrevida, é de ser reconhecido 
o dever de indenizar. 2. Caso concreto em que incontroverso o interregno de três horas entre o chamado de 
familiares e a chegada de socorro, em veículo simples e não UTI móvel, extraindo a chance de auxílio imediato 
ao infarto súbito que acometeu o idoso. Histórico clínico recente e inúmeras chamadas de atendimento 
domiciliar sem representativa melhora recomendavam maior urgência na triagem realizada pela empresa que 
presta primeiro atendimento, sendo que o médico que se deslocou até a residência verificou a necessidade de 
remoção para investigação do quadro clínico do paciente, mas não houve tempo hábil para tanto. Agregando-se, 
a isso, uma demora de mais meia hora para que houvesse a chegada de socorro com equipamento de 
ressuscitação, ficando o paciente em parada cardíaca sem alguma chancede sobrevida. 3. Quantum indenizatório 
que deve levar em consideração a chance perdida, utilizando-se com parâmetro as particularidades da doença 
que acometia o paciente cardíaco e com 85 anos , e a demora acima do razoável para a sua condição clínica. 
Valor arbitrado em R$ 10.000,00 para cada um dos três autores. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação 
Cível Nº 70076231406, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 
Julgado em 21/03/2018) 
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trataram do paciente Adelson Evaristo Fogaça, o qual teve parada cardíaca e, em razão da 

demora no atendimento prestado, bem como, do envio de equipe em atendimento domiciliar 

sem os devidos equipamentos necessários impediram a chance de sobrevida do idoso. 

 Ao afastar o entendimento proferido em primeiro grau, o Desembargador citou o 

entendimento balizado na decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a 

perda de uma chance como dano autônomo, analisando se no caso concreto haveria 

probabilidade de sobrevida, visto a idade avançada do paciente. Verificou constar 

reclamações anteriores e próximas do paciente e, em vista disto, seria necessária uma maior 

prioridade no atendimento prévio lhe dado. Posto isto, reconheceu que o desfecho não foi 

ocasionado pelos médicos, todavia, diferentemente do que proferiu a sentença guerreada, a 

demora no atendimento – chegada ao local e ausência de equipamentos – contribuíram para a 

impossibilidade de se obter resultado diverso, ponderação que condisse com o montante 

arbitrado de indenização a título de dano moral.  

 De exame geral dos julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é patente 

que os julgados optaram por aplicar a teoria da perda da chance de cura ou sobrevivência em 

contrariedade das decisões de primeira instância. A maioria dos julgados alterou a sentença de 

improcedência, reconhecendo a existência de pressupostos passíveis da responsabilização.  

 Desta feita, conclui-se que o emprego da teoria estudada foi balizada no entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça e, observando no caso concreto os fundamentos que 

justificassem a sua devida aplicação, se mostrando ser um Tribunal mais favorável a teoria do 

que o Tribunal do Paraná, anteriormente examinado. 

 

3.5 A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 

 Antes de se adentrar a análise dos escolhidos julgados do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP), cumpre salientar que, devido restrição do próprio meio de pesquisa do sistema 

do Tribunal, a pesquisa foi realizada anualmente. Isto permitiu levantar os seguintes dados, 

em 2013 foram encontrados trinta casos julgados; em 2014 o número de cinquenta e dois; por 

sua vez em 2015 foram julgados cinquenta e um; o ano de 2016 resultou em cinquenta e seis 

casos; em 2017 a busca encontrou setenta e quatro casos e, por fim, no primeiro semestre de 

2018 haviam sido julgados trinta e oito casos. Em virtude do elevado números de casos que 

apareceram dentro do critério de busca escolhido e supramencionado na Metodologia, foi 

utilizado ainda o mecanismo disponível, qual seja de “relevância”.   
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 O caso escolhido para análise do ano de 2013 a Apelação Cível de n° 9196267-

50.2004.8.26.0000112, cuja relatoria foi da Desembargadora Maria Olívia Alves e deu parcial 

provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e conceder a aplicação da 

teoria da perda de uma chance. Extrai-se do relatório do v. Acórdão que os autos tratavam 

sobre a imputação de negligência aos médicos da FUSAM - Fundação de Saúde e Assistência 

do Município da Caçapava no parto da Apelante, o que ocasionou a morte da criança havia 

acabado de parir. 

 Após o nascimento, o nascituro teria aspirado mecônio e, em que pese ter sido 

atendida pelo obstetra e encaminhada ao pediatra na sequência, não teria sobrevivido. A 

Desembargadora discordou do julgamento a quo, pois considerou que a r. sentença se afastou 

do laudo pericial, razão pela qual ponderou que, se o médico pediatra estivesse na sala de 

parto, a criança teria maiores chances de sobreviver ao pronto atendimento.  

 Todavia, em que pese a Relatora expressamente ter aduzido não existir evidências 

sobre a ausência culposa do pediatra, reconheceu a perda da chance de sobrevivência do 

nascituro em virtude da ausência do profissional na sala de parto e, considerando apenas 

violação de norma de conduta médica, condenou o nosocômio Apelado ao pagamento de 

indenização a título de danos morais à Apelante, em quantum reduzido ao patamar arbitrado 

por morte de filho.  

 Com a devida vênia ao entendimento da Excelentíssima Desembargadora, discorda-se 

de seu julgamento no que tange ao arbitramento de indenização sem que seja demonstrada a 

atuação culposa do profissional. Isto, pois, consoante extensivamente exposto no decorrer do 

presente trabalho, a responsabilidade do médico é subjetiva, de modo a ser imperiosa a cabal 

verificação de culpa e não apenas a violação a norma de conduta. 

 Para o ano de 2014 foi escolhido o julgado da Apelação Cível de n° 0004310-

78.2010.8.26.0073 113 , o qual negou provimento ao recurso e manteve a improcedência 

arbitrada em sentença. Segundo consta do relatório, a Apelante sofria há dois anos de dores de 

                                                           
112 APELAÇÃO Indenização por dano moral Omissão Erro médico Morte de recém-nascido por síndrome de 
aspiração meconial Atendimento do pediatra com manobras adequadas, mas fora do momento preconizado pela 
técnica médica Falha do serviço caracterizada Aplicação da teoria da perda de uma chance Indenização devida 
Recurso provido. (TJSP;  Apelação 9196267-50.2004.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão 
Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Caçapava - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/03/2013; 
Data de Registro: 03/04/2013) 
113 APELAÇÃO CÍVEL Responsabilidade civil Autores que visam à indenização por danos morais devido à 
grande perda sentimental que sofreram pelo óbito de seu genitor Não exaurimento de todos os meios 
diagnósticos possíveis para tratamento do genitor comprovado através do laudo pericial Aplicação da teoria da 
perda de uma chance Dever de indenizar caracterizado Indenização fixada em patamar razoável, se levada em 
consideração suas funções ressarcitória e punitiva Sentença mantida Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação 
0137009-54.2007.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito 
Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2014; Data de Registro: 11/02/2014) 
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cabeça, tendo os médicos a diagnosticado como portadora de labirintite. Em uma das vezes 

que se dirigiu ao hospital, em que pese ter informado acerca do histórico de acidente vascular 

cerebral em sua família, foi diagnosticada com sinusite e dispensada, tendo AVC quatro dias 

depois. 

 O pleito de reforma fundamentou que houve falha no diagnóstico de sua patologia, 

impedindo-a de ter tratamento médico que evitasse a ocorrência do acidente vascular e, 

portanto, a perda da chance de sua cura. Ao fundamentar seu voto, a Relatora pautou-se no 

laudo pericial, o qual informou que a doença da Apelante era de origem congênita, portanto, o 

incidente poderia acontecer independente da conduta dos profissionais.  

 Nada obstante, em vista da demora entre o ocorrido e a passagem da paciente em 

atendimento, não há vislumbre de nexo de causalidade entre o diagnóstico alegado errôneo e o 

incidente vivenciado. Por fim, aduziu que não houve prova de negligência, imprudência ou 

imperícia dos médicos atendentes, razão pela qual afastou a perda de uma chance pleiteada. 

 Correta foi a decisão da Desembargadora Maria Olívia Alves, posto ter analisado 

todos os elementos fáticos e analisado seu enquadramento nos pressupostos da 

responsabilidade civil e, especificamente da perda de uma chance, de modo que, julgando não 

existir correlação, afastou o dever de indenizar. 

 No ano de 2015 foi julgada a Apelação Cível de n° 0045320-61.2008.8.26.0562114, 

que apreciou Recurso de Apelação interposto por todas as partes processuais, acolhendo 

parcialmente as razões de apelação da Autora e não dando provimento ao apelo dos Réus. O 

autos narram a história Autora que, estando grávida e com fortes dores recorreu ao hospital 

Réu, sendo atendida e internada por dez dias. Neste momento, foi informada que seu feto 

estava com boa saúde, mas nasceria prematuramente. Dias após ser dispensada, retornou ao  

nosocômio, sendo atendida por outra médica que constatou que a gestante estava em trabalho 

de parto, encaminhando-a para outra unidade de saúde. Ao chegar ao local e ser atendida por 

uma terceira médica, esta alegou equívoco da atendente anterior, dispensando a paciente. No 

                                                           
114 ERRO MÉDICO X DANO MORAL Hipótese em que a autora foi atendida por três médicos do corpo clínico 
dos réus, sendo que dois deles acenaram com o prognóstico de parto prematuro Terceira, entretanto, a ignorar 
todo esse histórico, que liberou a paciente sem realizar ao menos uma cardiotocografia Feto que veio ao mundo 
morto dois dias depois Inobservância do dever de cuidado, anexo à boa fé-objetiva Negligência e imperícia que 
se identificam na espécie Serviço de saúde defeituoso, que não funcionou do modo adequado Dano moral in re 
ipsa Teoria da perda de uma chance Liquidação proporcional em R$ 60.000,00 Doutrina e precedentes do STJ 
Correção monetária a partir de quando o valor reparatório foi primeiramente definido Súm. 362 do STJ Mera 
adequação numérica do decreto condenatório nesta instância Juros de mora x termo inicial Responsabilidade 
contratual Art. 405 do CC Recurso da autora provido em parte, desprovido o dos réus. (TJSP; Apelação 
0045320-61.2008.8.26.0562; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro 
de Santos - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2015; Data de Registro: 22/04/2015) 
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dia seguinte, ao retornar ao hospital foi examinada pelo plantonista do momento, o qual 

constatou a morte do feto. 

 O Douto Desembargador Ferreira da Cruz em sua fundamentação constatou a 

negligência e imperícia dos médicos atendentes do mesmo nosocômio, o qual suprimiram da 

paciente grávida “uma melhor oportunidade de parir seu filho com segurança, quiçá de um 

resultado favorável em plenitude”. Ressaltou, inclusive, ser impossível se afirmar com 

precisão se “a conduta médica adequada determinaria a sobrevivência do recém nascido ou 

que no caso em debate neste processo a causa teve origem no próprio feto e por isso 

absolutamente inevitável o desfecho indesejável (sic) (fls. 232)”. 

 Para arbitrar o quantum indenizatório, o Relator pautou-se no montante fixado pelo 

Superior Tribunal de Justiça para casos de morte, reduzindo-o de acordo com o que 

considerou que a atuação médica diminuiu as chances do feto. 

 Notável que ao aplicar a teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência do 

paciente, no caso do feto, o Magistrado ponderou as condutas dos profissionais para averiguar 

se houve atuação culposa – no caso, negligente e imperita – para somente então verificar se tal 

conduta afetou a as chances que o feto teria de sobreviver. Nada obstante, ao julgar qual seria 

o montante devido à título de indenização, neste caso enquadrada como reparação 

extrapatrimonial, ponderou o valor atribuído aos casos em que o agente ocasiona a morte, 

diminuindo-a proporcionalmente ao caso sob judice.  

 O caso escolhido para o ano de 2016 foi o julgado da Apelação Cível de n° 0001726-

88.2010.8.26.0606 115 , o qual reformou a sentença de improcedência de primeiro grau, 

entendendo pela aplicação da teoria da perda de uma chance de sobrevivência da paciente. 

Isto, posto, consoante se extrai do relatório do julgado, os autos questionavam a atuação dos 

médicos em face da paciente – ente dos Apelantes -, que adentrou ao hospital com indícios de 

pneumonia e de apresentar o vírus H1N1. Em que pese ter sido internada, apenas foi 

examinada dois dias depois, vindo a óbito após complicações de seu quadro clínico.  

                                                           
115 INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACIENTE COM FORTES DORES NO CORPO E 
FEBRE SE DIRIGIU AO HOSPITAL ONDE FOI ORIENTADA E MEDICADA – FEBRE PERSISTENTE 
MESMO COM MEDICAMENTOS – RETORNO AO HOSPITAL – DETERMINADA INTERNAÇÃO – 
SUSPEITA DE H1N1 - EXAME REALIZADO SOMENTE DOIS DIAS APÓS INTERNAÇÃO 
CONSTATANDO A DOENÇA QUE LEVOU A PACIENTE A ÓBITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE 
APONTA A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – DEMORA NO DIAGNÓSTICO QUE ACABOU 
AGRAVANDO O SEU QUADRO CLÍNICO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – AÇÃO 
IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; 
Apelação 0001726-88.2010.8.26.0606; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5ª Câmara de 
Direito Privado; Foro de Suzano - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro: 
22/06/2016) 
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 Em sua fundamentação, o Relator Erickson Gavazza Marques, afastando-se do laudo 

pericial, entendeu que os médicos que atenderam a de cujus não lhe deram a devida atenção, 

principalmente em virtude do quadro clínico que apresentava, adotando uma conduta 

negligente e, por conseguinte, imputaram “a paciente a perda de uma chance muito mais 

provável de sobrevivência”.  

 Entretanto, ao arbitrar o montante estipulado a título de danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais o Meritíssimo Desembargador não mencionou se se utilizou de parâmetros 

de adequação em virtude da perda de uma chance. Desta feita, muito embora se entenda que a 

teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência tenha sido bem fundamentada no 

corpo do Acórdão, haja vista a verificação da atuação culposa e o nexo de causalidade, 

considera-se falha a decisão no que tange ao arbitramento do montante devido à título 

indenizatório. 

 Como o ano de 2017 foi o ano com mais julgados acerca da temática, foram 

levantados três casos para uma análise mais aprofundada do entendimento do Tribunal de São 

Paulo naquele ano.  

 O primeiro julgado verificado é de relatoria do Desembargador Fábio Quadros nos 

autos da Apelação de nº 0000308-87.2006.8.26.0596 116 , que deu provimento a fim de 

reformar a sentença de improcedência recorrida. O caso tratou de ação de indenização 

promovida por parturiente que, após um parto de quase um dia de duração, sem que houve 

contra indicação de cesariana, teve seu filho por parto realizado por meio de fórceps, o qual 

que veio a falecer dois dias depois. Após a sentença de primeiro grau julgar improcedente o 

pedido de danos morais, a Câmara Recursal entendeu por bem aplicar ao caso a teoria da 

perda de uma chance. 

 O respectivo entendimento fundamentou sob o argumento de que, em razão da 

omissão dos prepostos do ente hospitalar de procederem com o recomendado parto cesariano, 

submeteram o nascituro ao estresse do uso do fórceps no nascimento, o qual não resistindo as 

consequências do procedimento, veio a falecer. Em vista disto, tolheram a chance da Apelante 

ver seu filho sadio e vivo.  

                                                           
116 Responsabilidade Civil. Erro médico. Primípara submetida a 23 horas de trabalho de parto normal sem que 
houvesse contra indicação de cesariana. Uso de "forceps". Sofrimento fetal. Morte pelas inúmeras sequelas. 
Anoxia perinatal. Decisão de improcedência. Recurso pedindo danos morais. Extinção do processo contra 
Municipalidade por ilegitimidade de parte passiva. Agravo retido não reiterado. Teoria da perda de uma chance. 
Recurso provido. (TJSP;  Apelação 0000308-87.2006.8.26.0596; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4ª 
Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 
01/12/2017) 
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 A teoria foi aplicada sob as seguintes palavras “vale dizer, não se cuida de reparar a 

perda de um filho, com suas consequências morais e materiais, mas o profundo sofrimento de 

ver-se esvair a chance da maternidade”. 

 Data vênia, em que pese o Ilustre Desembargador ter se referido a perda da chance de 

cura ou sobrevivência suas razões, entendo equivocada a aplicação da teoria ao presente caso. 

Tal conclusão se dá em razão da colocação da teoria apenas à perda da chance da parturiente 

em ser mãe de um filho sadio e não ao enquadramento da teoria relacionado a atuação dos 

profissionais que procederam com o parto junto ao nascituro.  

 Ou seja, o Acórdão não aduziu se a atuação omissa e, por conseguinte, negligente dos 

profissionais que conduziram o parto, ensejou a perda da possibilidade de sobrevivência do 

nascituro. Não demonstrou que, caso fosse procedida a cirurgia cesárea recomendada, o 

nascituro teria maiores condições de sobreviver, bem como, não esmiuçou se havia risco de 

morte neste procedimento recomendado para averiguar se foi tolhida parcial ou 

completamente a chance de viver do recém-nascido.  

 Ademais, em seu relatório, dispôs que a razão da morte do filho da Apelante foram as 

sequelas a que foi submetido pelo nascimento por meio de fórceps, de modo que, ao leitor, a 

impressão passada é que a morte do nascituro foi o uso do instrumento, de modo que a 

atuação médica influenciou no evento morte e não no impedimento da possibilidade de viver 

do nascituro. Ou seja, subentende-se que, caso fosse realizada a cesárea, não haveria a morte 

do recém-nascido. 

 O enfoque dado à parturiente não deixou claro a cabal análise dos pressupostos da 

teoria da perda da chance de cura em relação à atuação médica e as chances de sobrevivência 

do paciente. Por tal razão, entende-se que o v. Acórdão não aplicou corretamente a teoria 

estudada. 

 O segundo caso escolhido foi o julgamento de Embargos de Declaração autuados sob 

o n° 0147936-74.2010.8.26.0100/50000 117 , cuja relatoria foi do Desembargador Vito 

Guglielmi, rejeitou o recurso oposto. Os autos principais tratam acerca da imperícia dos 

médicos do Hospital Alvorada em diagnosticar o câncer de pâncreas, aduzindo a narrativa 

                                                           
117  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. 
SUPOSTO ERRO OCORRIDO NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER QUE ACOMETIA O AUTOR, 
OCASIONANDO TRATAMENTO TARDIO. PERDA DE UMA CHANCE. RESSARCIMENTO POR 
DESPESAS POR EQUIVALÊNCIA. NOVA APRECIAÇÃO CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ART. 1.022 DO 
ESTATUTO PROCESSUAL DE 2015). EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;  Embargos de Declaração 
0147936-74.2010.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro 
Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017) 
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autoral que, o retardo no diagnóstico influiu na morte do Autor, o qual faleceu no decorrer do 

processo. 

 As razões de Embargos de Declaração ora analisadas aduzem a omissão do julgado da 

Apelação “no tocante à teoria da perda de uma chance e do ressarcimento das despesas por 

equivalência”. Passará a analise dos fundamentos quanto a aplicação ou não da tese em foco. 

 Em sua fundamentação o Relator julgou por afastar o dever indenizatório pautado na 

perda de uma chance, principalmente, pois não teria observado o liame causal entre a atuação 

dos médicos e o retardo no diagnóstico da doença. A sua conclusão ponderou que, para a 

aplicação da teria da perda de uma chance à atividade de saúde “a indenização deve encontrar 

suporte na perda de uma chance de tratamento de resultado favorável ao paciente” e, 

analisando os autos, não verificou que a demora em verificar o câncer do paciente teria lhe 

tolhido as chances de tratamento. 

 Isto porque, da leitura do laudo pericial, os médicos que atenderam o Autor teriam 

realizado biopsias que restaram negativas, de modo que não haveria a exigência de solicitação 

de novos exames, bem como, não haveria como saber se a doença já o acometia à época do 

atendimento. 

 Diante dos indícios trazidos à baila dos autos, o afastamento da teoria da perda de uma 

chance era medida que se impunha, como sabiamente fez o Desembargador Relator. A teoria 

da perda de uma chance não pode ser aplicada em toda e qualquer situação em que houve 

atendimento prévio ao paciente lesado, visto que o diagnóstico de uma doença depende de 

variados fatores, dentre eles o indicativo de sintomas da própria enfermidade.  

 Se o paciente não está apresentado queixas sobre determinada moléstia, não há como 

exigir do profissional da saúde que realize exames sem fundamento aparente ou que siga 

realizando os mesmos exames que constaram como negativo pouco tempo antes. Há de existir 

pelo julgador o critério de avaliação da situação do caso concreto para averiguar se havia a 

possibilidade ou não do médico ter agido de outro modo dentro da situação exposta. E, 

somente no caso positivo, analisará se a conduta escolhida minimizou as chances de cura do 

paciente. 

 Neste caso, o Ilustre Desembargador ao concluir pelo afastamento da teoria da perda 

de uma chance demonstrou a criteriosa análise dos elementos constantes nos autos e, não 

vislumbrando a exigência de conduta diversa dos profissionais, atuou exemplarmente.  
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 O último julgado eleito do ano de 2017 foi relatado pelo Desembargador Antonio 

Celso Faria nos autos da Apelação Cível de nº 0004003-25.2013.8.26.0266 118 , recurso 

interposto pela mãe de uma criança que teria falecido em razão de negligência dos médicos do 

hospital público do Município de Itanhaém, ora Apelados.  

 A Apelante aduz em suas razões que, em que pese ter levado seu filho ao hospital 

Apelado no dia 09.04.2018, retornado à tarde do mesmo dia, bem como nos dias 11.04.2018, 

data esta que se verificou a possibilidade do acometimento de dengue e no dia 12.04.2018, os 

médicos, que constataram a piora do quadro clínico do menor, somente optaram por interna-lo 

no dia 13.04.2018, tendo a criança falecido no dia seguinte em razão de consequências da 

dengue hemorrágica. 

 O perito constatou a existência de nexo causal entre a abordagem escolhida pelos 

médicos e o óbito do paciente, visto não terem atuado como recomenda a prática forense para 

casos de dengue, sem contudo, assumir que, se a conduta fosse distinta, haveria garantia que o 

desfecho fosse outro. Em vista do laudo pericial, o Ilustre Desembargador entendeu por bem 

aplicar a teoria da perda de uma chance de sobrevivência imposta ao paciente. Em sua 

fundamentação, assim dispôs “Os danos morais são presumidos em razão da gravidade do 

fato da perda da chance de evitar a morte de um filho, sendo passíveis de reparação”.  

 Notável que o Relator analisou os pressupostos da perda de uma chance aos casos 

envolvendo a atuação médica, posto que, ponderou a imprecisão da garantia da vida do 

paciente caso todas as devidas medidas tivessem sido tomadas logo no primeiro momento. 

Nada obstante, observou que a ausência destas providências diminuíram consideravelmente as 

chances do paciente vir a se curar ou receber o adequado tratamento, aumentando suas 

chances de êxito. Portanto, louvável a aplicação da presente teoria. 

                                                           
118 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Falha na prestação do serviço médico. Autora que 
imputa à Municipalidade, ao hospital, e aos médicos, a responsabilidade pela morte de seu filho em virtude de 
negligência no atendimento médico prestado, que teria resultado no óbito do menor em decorrência de 
dengue hemorrágica. Ilegitimidade passiva dos servidores públicos. Responsabilização do agente público que só 
pode ser exercida através de ação regressiva. Inteligência do art. 36, §6º, da CF/1988. Precedentes do C. Superior 
Tribunal Federal e desta E. Corte. Laudo pericial que concluiu que o atendimento realizado pelo Pronto Socorro 
Municipal de Itanhaém não seguiu as recomendações do Ministério da Saúde, havendo nexo de causalidade entre 
o atendimento médico prestado e a evolução insatisfatória do menor. Aplicação da Teoria de perda de uma 
chance. Não há certeza de que o óbito poderia ser evitado. Irrelevância. O que é indenizável neste caso é a perda 
de oportunidade, que poderia ter evitado a morte do paciente. A indenização deve corresponder unicamente à 
chance perdida. Ocorrência incontestável do dano moral. Responsabilidade do município de Itanhaém pela 
indenização. Ação improcedente em relação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pois não comprovado 
nexo causal entre o atendimento lá prestado e a evolução insatisfatória da situação do menor. Sentença 
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP;  Apelação 0004003-25.2013.8.26.0266; Relator (a): Antonio 
Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - 2ª Vara; Data do Julgamento: 
05/07/2017; Data de Registro: 05/07/2017) 
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 Por fim, para o exame mais recente de como o Tribunal de Justiça de São Paulo 

escolhe aplicar a teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência, elegeu para o 

primeiro semestre de 2018 o julgado da Apelação Cível de n° 1008408-20.2015.8.26.0007119, 

o qual alterou a sentença de improcedência para aplicar a teoria da perda de uma chance de 

sobrevivência. Os autos trouxeram a baila a história da paciente Raphaela Oliveira de Loiola 

que sofreu uma hipertermia maligna após a utilização de anestésicos durante intervenção 

cirúrgica.  

 Em que pese o Desembargador ter reconhecido que os profissionais atuaram 

excepcionalmente durante o procedimento cirúrgico e no momento em que foi constatada a 

ocorrência da hipertermia maligna, atuando de modo a salvar a vida da paciente, considerou 

que o procedimento pré-operatório não foi diligente e reduziu as chances de a paciente não ser 

acometida da ocorrência e, por conseguinte, de ter sobrevivido. Em suas palavras, afirmou ser 

“incontestável que a equipe médica perdeu a chance de agir com cautela no tocante às 

avalições anteriores ao procedimento, o que culminou em dano real, certo e atual, a saber, a 

perda da vida da paciente”. 

 Embora o Relator tenha justificado exemplarmente as razões de seu voto, entende-se 

desproporcional a aplicação da teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência da 

paciente neste caso. Isto, pois a doença acometida a paciente é rara e incomum, de modo que, 

por mais que os procedimentos adotados pelos médicos no pré-operatório devam ser 

diligentes, a ocorrência de hipertermia maligna acomete apenas uma entre quinze mil crianças 

– segundo consta da fundamentação do próprio acórdão -.  

 Em vista disto, considerando que os médicos cirurgiões agiram exemplarmente 

durante a cirurgia e hipótese de incidência do mal acometido é baixa, entende-se 

desproporcional a aplicação da teoria ora estudada, principalmente no montante arbitrado de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este que está muito acima do razoável considerando 

a acolhida da perda de uma chance de cura ou sobrevivência. 

 Concluindo, da atenta análise dos julgados oriundos do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, notório que, ainda que haja excelentes decisões acerca da incidência ou não da teoria 

da perda de uma chance na área da saúde, existem aplicações equivocadas, tanto na 

                                                           
119  APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização moral - Erro médico – Morte da paciente decorrente de 
complicação em procedimento cirúrgico eletivo – Sentença de improcedência – Reforma que se impõe – 
Aplicação da teoria da perda de chance – Verificação de nexo causal entre a conduta médica e o dano incorrido - 
Pedido procedente – Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP;  Apelação 1008408-20.2015.8.26.0007; 
Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - 
Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018) 
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fundamentação quando do emprego da teoria, quanto no momento de arbitrar o montante 

devido.  

 Embora o presente estudo não ser exauriente quanto os julgados acerca da tese 

enfocada, foi possível apurar que, em que pese São Paulo possuir o Tribunal com mais 

demandas no Brasil, o que lhe dá a posição de tribunal referência em questões de 

jurisprudência, ainda assim, há decisões que não aplicam de modo exemplar a teoria da perda 

de uma chance à luz do julgado paradigma do Superior Tribunal Federal.  

 Contudo, diferentemente dos Estados anteriores, é notável que há variadas decisões 

acerca da incidência ou não da teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência do 

paciente, precipuamente em razão da quantidade de julgados, não sendo possível consolidar 

se o Tribunal é tímido quanto o emprego da teoria, como o Tribunal de Justiça do Paraná, ou 

mais favorável a sua aplicação, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.  
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CONCLUSÃO 
 

 Diante de todo o exposto, cabal que o presente trabalho teve como objetivo averiguar 

o cabimento da teoria da perda de uma chance à luz da responsabilidade civil do médico no 

ordenamento jurídico brasileiro, estudando detidamente a sua aplicação no que tange à perda 

da chance de cura ou sobrevivência do paciente. 

 Após um breve relato da evolução da responsabilização do profissional de medicina no 

decorrer da história humana, consolidou-se a legitimidade e legalidade da imputação do dever 

de reparação aos médicos culposamente falhos. Em vista disto, pormenorizou-se os 

pressupostos e fundamentos da responsabilidade civil em face da atuação médica. 

 Neste sentido, verificou-se que somente é constatado o erro médico quando a sequela 

ocasionada ao paciente decorre de seu efetivo desempenho junto a este. Nada obstante, o 

referido desacerto pode decorrer de razões pessoais ou estruturais, sendo que apenas a oriunda 

de razões pessoais é imputada diretamente a pessoa do profissional. Neste sentido, quando, 

por meio de uma ação ou omissão, o médico comente um erro culposo durante o atendimento 

ao paciente, seja no diagnóstico, na prescrição de medicamentos, dentre outras situações, 

ocasionando um dano à vida ou a integridade de seu paciente deve ser responsabilizado.  

 Frise-se que o erro somente pode ser atribuído ao médico se o paciente agiu de acordo 

com todas as indicações e se lhe deixou a par de todo o seu histórico e estado de saúde, 

porquanto não há falar em responsabilização médica quando o paciente concorre com o 

desfecho obtido. 

 Assim, ao esmiuçar as consequências civis deste erro, mormente no instituto da 

responsabilidade civil, delineou-se que a relação médico-paciente é regida pelo Código Civil, 

além das disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos dispositivos que lhe são 

cabíveis, e nas particularidades das portarias do Código de Ética Médica e o Código de 

Procedimento Ético-Profissional. 

 Partindo-se da premissa que o dever de responsabilizar definido no artigo186 do 

Código Civil pressupõe um comportamento humano culposo, ilícito e que cause dano a um 

bem juridicamente tutelado, analisou-se como a atuação do médico pode ser enquadrada no 

dispositivo legal. Constatou-se que tanto a ação positiva, quanto a omissão do profissional são 

passíveis de julgamento, devendo, todavia, averiguar se foram culposas ou se eram 

imprescindíveis e diligentes ao efetivo tratamento. 

 Nesta senda, o dano é a lesão a um bem jurídico tutelado, o qual pode compor a esfera 

patrimonial ou extrapatrimonial da vítima. Dentro da seara médica, o dano atingirá a 
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integridade do paciente ou a sua vida. Ele pode ser ocasionado diretamente pela conduta ativa 

ou omissa do médico, ou por interferência, agravar a enfermidade já existente. É mister 

considerar se o dano provocado era essencial ao tratamento, se estava dentro da 

previsibilidade ou se foi ocasional e, logo, passível de responsabilização. Em última reflexão, 

a priori, os danos acarretados pela atuação dos profissionais da saúde são de esfera 

extrapatrimonial, sendo a esfera patrimonial atingida por via de consequência.  

 Tais danos necessitam decorrer diretamente da conduta do profissional da medicina, 

sob pena de não ser possível imputar a este o dever de reparação. O nexo de causalidade deve 

ser evidente, posto se tratar de pressuposto essencial para fins de responsabilização. Assim, a 

despeito das particularidades da atividade médica, a qual enfrenta diariamente as dificuldades 

do prosseguimento da vida, o avaliador deve, para fins de indenização, averiguar se a atuação 

do médico foi uma concausa necessária ao prejuízo ou agravamento da situação do enfermo. 

 Nada obstante, além da conduta, dano e o nexo causal, é imperiosa a constatação da 

atuação culposa do profissional, ou seja, se agiu de modo imprudente, negligente ou imperito. 

A culpa é imprescindível, posto a profissão médica ser regida pelo manto da responsabilidade 

subjetiva, a qual abstém o médico de indenizar toda e qualquer situação, sendo punido apenas 

pelos erros cometidos quando não observa o devido dever de cuidado e diligência ou por 

querer voluntariamente ocasionar o dano. 

 Ademais, observou-se que o dever do médico junto ao paciente é uma obrigação de 

meios e não de resultado, portanto, somente é exigível ao médico atuar de modo dedicado, 

zeloso, com a utilização de todos os meios possível e observando a melhor técnica 

recomendável a fim de obter o melhor tratamento para a moléstia. A despeito de ser o 

objetivo, a cura não é o fim exigido da obrigação. Deste modo, considerando todos os 

pressupostos e fundamentos da responsabilidade civil, constatou-se que podem existir 

dificuldades de verificação dos permissivos de responsabilização em decorrência das 

particularidades do próprio exercício da medicina.  

 Em vista disto, desenvolveu-se a teoria da perda de uma chance de cura ou 

sobrevivência para que houvesse maior proteção à vítima e seus familiares. Tal teoria surgiu 

nos contextos em que se constatava uma errônea atuação do médico, que influiu na redução 

das chances que o paciente possuía de se curar, sobreviver ou, de não terminar com uma lesão 

permanente, porém, não se verificava com plena certeza se a falha foi diretamente responsável 

pelo resultado vivenciado. 

 A teoria da perda de uma chance estabelece que a chance, definida como a expectativa 

dentro do campo das áleas da obtenção de um ganho final, é tutelada pelo direito e passível de 
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indenização caso perdida em razão da atuação de um agente externo. Esta chance de ganho do 

objetivo final deve ser real e não meramente hipotética, pois somente será tutelada se for 

concreta. Nada obstante, para fins de imputação do dever de reparação, o ganho final 

almejado não deve ser concluído e não se pode saber, com plena certeza, se seria obtido ou 

não a despeito da intervenção do terceiro.  

 No caso da perda de uma chance de cura ou sobrevivência, a chance perdida é a não 

obtenção de todas as oportunidades para o impedimento da progressão da moléstia que 

acomete o paciente. Tendo em vista que a enfermidade é intrínseca ao paciente, esta jamais 

pode ser imputada ao profissional. Todavia, considerando que o médico possui o dever de 

atuar de modo a proporcionar as mais capazes e melhores possibilidades de êxito no alcance 

da cura, deve ser responsabilizado caso atue de modo diverso, ou seja, reduzindo estas 

oportunidades em razão de um erro. 

 A vida jamais é garantida, contudo, à luz da teoria da perda de uma chance de cura ou 

sobrevivência do paciente, tutelam-se as oportunidades de o paciente mantê-la e, do mesmo 

modo, de manter sua integridade física a quo. Assim, notável que o objetivo não é verificar se 

o médico ocasionou a morte ou a lesão irreversível, porque inexiste a plena certeza se tais 

desenlaces não ocorreriam independentemente da ação médica. O que se examina é se o 

paciente teria reais chances de conseguir viver ou se recuperar caso a atuação do médico 

ocorresse de modo diverso. 

 Apurou-se, portanto, que o nexo de causalidade a ser verificado na teoria estudada é 

relacionado à perda da chance de obtenção de resultado diverso da morte ou do agravo 

irreparável. E, ainda que não se tenha segurança se outro seria o resultado obtido caso não 

houvesse a interferência externa, caso houvesse reais e concretas possibilidades de que fosse, 

a chance é tutelada e o dever de indenizar é passível de imputação. Por conseguinte, é 

possível concluir que a perda de uma chance é plenamente aplicável ao ordenamento jurídico 

brasileiro, inclusive à luz da perda de uma chance de cura ou sobrevivência do paciente.  

 Consolidado o entendimento da teoria e pacificado o seu emprego na legislação pátria, 

apurou-se que os danos advindos da perda de uma chance são mensurados a partir do 

resultado final esperado e frustrado. Nada obstante, tendo em vista que o bem final pode ser 

de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, consolidou-se a perda de uma chance como um 

dano autônomo, que pode recair em qualquer uma das esferas, estando vinculado ao referido 

bem pretendido e perdido. Ademais, tendo em conta que a tutela incide sobre a chance 

perdida de obter um resultado, o montante arbitrado jamais poderá ser o próprio bem 

almejado, devendo ser pautado em quanto ele foi impedido de ser conquistado.  
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 Considerando que a perda de uma chance de cura ou sobrevivência possui como 

resultado final esperado a vida ou a manutenção da integridade física, a fixação do quantum 

devido deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pode ser 

utilizado o parâmetro que cada Tribunal utiliza para casos em que se perde a vida do paciente, 

reduzindo-o ao quanto a atuação do profissional influiu na chance de mantê-la, ou o próprio 

montante pleiteado pela parte, sempre considerando a influência da ação do médico. 

Outrossim, verificou-se que a referida teoria normalmente recai a título de danos 

extrapatrimoniais, porém, em caso de morte ou lesão que importe a diminuição da capacidade 

laborativa da vítima, a teoria da perda de uma chance pode ser aplicada aos danos 

patrimoniais, os quais serão proporcionais, conforme dito alhures. 

 Terminou-se por averiguar que as demandas que discutem a relação médico-paciente 

atribuem, em regra, o ônus da prova a parte que alega o dano, recaindo normalmente ao 

paciente e/ou seus familiares. Entretanto, como estes são geralmente hipossuficientes para a 

realização da prova do erro do médico, pode o Magistrado se valer da carga dinâmica da 

prova, invertendo o ônus para o profissional. Sem embargo, independente de quem arque com 

o ônus probatório, a maioria das ações que aduzem erro médico terminam por apelar ao laudo 

pericial, o qual, apesar de específico e elaborado por especialista, não vincula o julgador.  

 Por certo, devem todas as partes trabalhar em conjunto para estabelecer a realidade 

fática do caso, cabendo ao julgador apurar se houve erro culposo do profissional que 

minimizou as reais chances que o paciente tinha de conseguir viver ou de manter sua 

integridade física anterior. 

 Finalmente, constando-se a plena possibilidade de aplicação da teoria, realizou-se 

exame mais acurado da aplicação da teoria pelos Tribunais brasileiros, iniciando-se pela 

decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.  

 O julgado estipulou os parâmetros e estabeleceu as balizes da teoria, estabelecendo 

que a chance de conseguir viver do paciente deveria ser real, sendo diretamente afetada pela 

culposa e errônea atuação do profissional da medicina. O nexo causal nestes casos compete na 

averiguação das chances perdidas em razão da ação do médico e não se esta ensejou 

propriamente o desfecho. Por fim, deliberou-se que o quantum a ser fixado deve ser mitigado 

proporcionalmente ao quanto influiu na não obtenção de resultado diverso. 

 Em específica análise aos julgados dos Tribunais do Paraná, Rio Grande do Sul e São 

Paulo, constatou-se que o Tribunal de Justiça do Paraná é o mais comedido à aplicação da 

teoria, sendo mais criterioso ao apurar a culpa e o liame causal entre as chances de cura ou 

sobrevivência e a ação médica. Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
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costuma ser mais propenso a empregar a teoria da perda de uma chance de cura ou 

sobrevivência, constatando em mais casos a possibilidade da influência da atuação 

profissional na não obtenção de desfecho distinto. Nada obstante, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo, por possuir maior quantidade de casos julgados, há variação quanto ao entendimento 

da teoria estudada, não sendo possível concluir com propriedade qual é o posicionamento 

majoritário. Todavia, neste Tribunal foram encontrados a maior quantidade de casos em que 

se considerou equivocada a fundamentação quanto ao emprego da teoria no caso concreto. 

 Portanto, tem-se que plenamente possível a responsabilização do médico pela perda de 

uma chance de cura ou sobrevivência do paciente no ordenamento jurídico brasileiro, 

devendo-se verificar se estão presentes a conduta errônea e culposa do profissional, o qual 

impediu o seu atendido de obter todas as possibilidades de êxito de seu tratamento, a manter 

sua vida ou integridade física. Finalmente, nota-se que, embora a questão estar pacificada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, a teoria não é amplamente empregada em todos os Tribunais 

estudados, por mais criteriosa que seja fundamentação para seu emprego ou não ao caso 

concreto. Ademais, ainda há certo desacerto quanto aos casos em que deve ser aplicada, 

principalmente no Tribunal Justiça de São Paulo, de modo que a teoria deve ser mais 

divulgada, discutida e aplicada por Magistrados e Advogados.  
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ANEXO A - RECURSO ESPECIAL 1.254.141 / PR 



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.662.338 - SP (2015/0307558-0)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GERALDO ALVES FERREIRA FILHO 
RECORRENTE : MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA 
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP079117 
   SILVANA CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP097755 
   LAURA CRISTINA ELEIAS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - 

SP274651 
RECORRENTE : MARCIO ANTONIO ARANTES 
ADVOGADOS : IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATOS  - DF024415 
   VIVIANE VIANA SAMPAIO  - SP319108 
RECORRIDO : OS MESMOS 

EMENTA

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA 
CHANCE. POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NEGLIGÊNCIA. 
AUSÊNCIA. 
1. Ação ajuizada em 14/11/2003. Recursos especiais atribuídos ao gabinete em 
25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro médico, em razão 
de negligência, imprudência ou imperícia, passível de condenação em compensar 
dano moral.
3. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração 
de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro 
tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente. Precedentes.
4. A visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva; na qual é imprescindível a 
demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano sofrido 
pela vítima e o ato praticado pelo sujeito; não é mitigada na teoria da perda de uma 
chance. Presentes a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o 
comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, presente o nexo causal.
5. A apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com 
tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, 
pois nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, 
imprudência ou negligência.
6. Na espécie, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente 
que recebeu alta hospitalar, em vez da internação, não constitui erro médico passível 
de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e 
extraordinário ligado à ciência médica.
7. Recurso especial interposto pelo médico conhecido e provido. Recurso especial 
interposto pelos genitores julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
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constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura 
Ribeiro,  por unanimidade, dar provimento ao recurso especial interposto por Márcio Antônio 
Arantes e julgar prejudicado o recurso interposto por Geraldo Alves Ferreira Filho e Outra, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (voto-vista) votaram com a 
Sra. Ministra Relatora. 

 
Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.662.338 - SP (2015/0307558-0)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GERALDO ALVES FERREIRA FILHO 
RECORRENTE : MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA 
ADVOGADOS : SILVANA CHIAVASSA  - SP097755 
   LAURA CRISTINA ELEIAS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - 

SP274651 
RECORRENTE : MARCIO ANTONIO ARANTES 
ADVOGADO : VIVIANE VIANA SAMPAIO  - SP319108 
RECORRIDO : OS MESMOS 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): 

Cuida-se de recursos especiais interpostos por GERALDO ALVES 

FERREIRA FILHO e MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA, com 

fundamento unicamente na alínea "a" do permissivo constitucional, e MARCIO 

ANTONIO ARANTES, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo 

constitucional.

Recursos especiais interpostos em: 31/03/2014, por GERALDO 

ALVES FERREIRA FILHO e outra; 03/04/2014, por MARCIO ANTONIO 

ARANTES.

Atribuídos ao Gabinete em: 25/08/2016.

Ação: de compensação por danos morais, ajuizada pelo casal de 

genitores GERALDO ALVES FERREIRA FILHO e MARIA SILVIA 

WALDEMARIN FERREIRA, em face do médico MARCIO ANTONIO 

ARANTES, devido à imperícia no tratamento de urgência dispensado à filha do 

casal que culminou com seu óbito.

Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao 

pagamento de 1.000 (mil) salários mínimos, a título de compensação por dano 

moral.

Acórdão: deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo 
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médico, apenas para reduzir a compensação por dano moral para o valor de 200 

salários mínimos, quantia equivalente a R$ 124.400,00 (cento e vinte e quatro mil 

e quatrocentos reais).

Consignou ser incontroverso que a filha do casal foi atendida pelo 

médico e que, de acordo com a perícia realizada, seriam necessários alguns 

cuidados, como maior monitoramento médico ou mesmo internação, além de 

realização de exames, o que não teria sido observado.

Entendeu existir culpa pela negligência e haver responsabilidade do 

médico. Entretanto, destacou que tal conduta não seria considerada uma culpa 

gravíssima, diante da melhora apresentada após a filha do casal ter sido medicada, 

bem como pelo fato de se tratar de um caso extraordinário, tendo em vista a 

anormalidade do óbito de uma jovem de 21 anos, atleta, saudável e sem histórico 

de problemas neurológicos.

Salientou que não seria erro grosseiro, mas uma conduta médica que 

teria retirado a chance de sobreviver, cuja probabilidade não se pode avaliar com 

precisão. Assim, concluiu que a fixação do valor indenizatório deveria considerar 

todas as circunstâncias mencionadas.

Embargos de declaração: opostos por ambas as partes, foram 

rejeitados.

Recurso especial interposto pelo casal: alegam violação dos arts. 

6º, VI, do CDC; 944, do CC/02. Sustentam que o valor arbitrado em sentença, a 

título de compensação por danos morais decorrentes da morte de sua filha, não é 

excessivo, pois levou em consideração a capacidade econômica do médico. Por 

isso, insurgem-se contra a redução da quantia realizada pelo acórdão recorrido.

Recurso especial interposto pelo médico: alega violação dos arts. 

400, 405 e 420, do CPC/73, bem como dissídio jurisprudencial. Assevera que a 

condenação foi fruto da análise indevida da prova dos autos, pois sua valoração 
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foi baseada apenas nos relatos dos pais, do irmão e do namorado da vítima, todos 

meros informantes no processo. Insurge-se contra a aplicação da “teoria da perda 

de uma chance” sem a existência de dano real, atual e certo, pois na hipótese dos 

autos houve apenas um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica 

acerca da chance hipotética de sobrevida da paciente.

Admissibilidade: os recursos foram inadmitidos na origem pelo 

TJ/SP, tendo sido interpostos agravos da decisão denegatória, os quais foram 

convertidos em recursos especiais (e-STJ fl. 1090).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.662.338 - SP (2015/0307558-0)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GERALDO ALVES FERREIRA FILHO 
RECORRENTE : MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA 
ADVOGADOS : SILVANA CHIAVASSA  - SP097755 
   LAURA CRISTINA ELEIAS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - 

SP274651 
RECORRENTE : MARCIO ANTONIO ARANTES 
ADVOGADO : VIVIANE VIANA SAMPAIO  - SP319108 
RECORRIDO : OS MESMOS 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): 

- Julgamento: CPC/73.

O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro 

médico, em razão de negligência, imprudência ou imperícia, passível de 

condenação em compensar dano moral.

1. Da moldura fática da demanda

O TJ/SP registrou, acerca dos fatos relevantes da controvérsia, que 

na madrugada do dia 13/10/2002 (domingo), Maria Fernanda, filha do casal 

recorrente, foi acometida de um mal súbito, tendo acordado todos na casa com 

seus gritos. Apresentava as mãos paralisadas, estáticas, perdeu a fala (somente 

balbuciava palavras sem nexo) e o controle fisiológico (estava toda suja de fezes).

Nessas circunstâncias, foi levada ao Pronto-Socorro de Penápolis 

(SP) e foi atendida pelo médico, também recorrente, que ouviu o relato dos 

familiares, fez exame clínico na paciente, mediu sua pressão arterial, examinou 

seus olhos, bateu em seu joelho e receitou um medicamento chamado 

“Dormonid”. 

Após um período de sono, a paciente acordou e foi reexaminada pelo 
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médico que afirmou estar tudo sob controle, dando-lhe alta por volta das 10:00 

horas da manhã, com recomendação de uma alimentação leve e que 

permanecesse em observação pelos familiares, pois no dia seguinte conversaria 

novamente com Maria Fernanda e pediria alguns exames. Entretanto, já em casa, 

às 17:00 horas, em razão de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, Maria 

Fernanda morreu, conforme atestado em sua Certidão de Óbito.

2. Recurso especial interposto por MARCIO ANTONIO 

ARANTES (médico)

O recorrente afirma que não deve ser responsabilizado no particular 

porquanto o mal que acometeu Maria Fernanda possui natureza de um evento 

raro e extraordinário ligado à ciência médica, devendo se reconhecer que a 

ruptura do aneurisma cerebral que a levou a óbito ocorreria ainda que ela 

estivesse internada (e-STJ fl. 897).

É interessante notar que foram realizadas duas perícias técnicas para 

averiguar a atuação do médico no atendimento da paciente. A primeira perícia, 

entretanto, foi anulada ante a falta de intimação das partes para seu 

acompanhamento (e-STJ fl. 774). O resultado da segunda perícia registrou que, 

apesar da ausência de alterações do exame clínico, há um risco baixo de evolução 

desfavorável, o que pode justificar exames complementares ou observação em 

regime de internação hospitalar (e-STJ fl. 775). 

Nesse contexto, o acórdão recorrido registrou o seguinte raciocínio 

(e-STJ fls. 776-778):

Como se nota, embora a primeira perícia indique não ter ocorrido erro 
médico, pela segunda perícia (validamente realizada) seriam necessários alguns 
cuidados (sobretudo no tocante a um maior monitoramento médico ou mesmo 
internação, além de realização imediata de exames tais como a tomografia) não 
observados pelo médico no caso presente.

Assim, evidenciada a falta de um cuidado maior diante de uma situação 
delicada, está presente a culpa pela negligência verificada, devendo o médico 
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responder, pois se tomados os cuidados referidos, o resultado poderia ser o 
mesmo (óbito), mas as chances de sobrevivência talvez fossem maiores. Maria 
Fernanda foi a óbito em sua residência, quando – pela conclusão pericial – 
poderia até ter falecido, mas em ambiente provido de todo o aparato médico, 
depois de devidamente utilizado para salvar sua vida, o que faz nascer o dever de 
indenizar pela falta do cuidado devido.

Contudo, embora pareça de todo correta a conclusão da segunda perícia, é 
inegável que a ciência médica não é matemática (como se pode notar, inclusive, 
da leitura da primeira perícia, para a qual não houve erro médico, sendo regular a 
conduta do médico).

Além disso, de se registrar que se tratou de um caso extraordinário, até 
porque está longe de ser normal o óbito repentino, súbito de uma jovem 
saudável de 21 anos que – os próprios autores afirmam – não apresentava 
histórico de problemas neurológicos. (grifos no original).

  

Nessa linha, o acórdão recorrido entendeu pela aplicação da teoria da 

perda de uma chance para configurar a responsabilidade civil do recorrente, com 

os seguintes argumentos:

Ora, diante da melhora que apresentou Maria Fernanda após ser medicada, 
e considerando seu histórico de jovem saudável e atleta, a conduta do médico em 
dar alta e determinar o retorno no dia seguinte para realização de exames, 
orientando a família que também a observassem não pode se revestir de uma 
culpa gravíssima, embora tenha – quiçá – aumentado a probabilidade da 
consumação de um dano de proporção ou extensão incomensurável.

Não se está, portanto, diante de um erro grosseiro que lhe tirou a vida, 
mas de uma conduta médica (aceitável para qualquer leigo num primeiro 
momento, embora não recomendável, se adotado o entendimento exposto na 
segunda perícia) visando ao tratamento de um mal já preexistente. Não se tratou, 
pois, de uma causa autônoma e suficiente para a produção do resultado danoso, 
mas houve perda de uma chance, a de sobreviver, probabilidade esta, contudo, 
que nenhum de nós poderá avaliar com segurança no que tange a seu grau, 
sobretudo considerando a natureza de um evento raro e extraordinário ligado à 
ciência médica (e-STJ fls. 778-779).

  

Portanto, o acórdão impugnado registrou que “a falta de um cuidado 

maior diante de uma situação delicada” estabelece o nexo de causalidade com o 

óbito da paciente, porque “as chances de sobrevivência talvez fossem maiores”. 

Com efeito, a visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva; na 

qual é imprescindível a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de 
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causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo sujeito; não é 

mitigada na teoria da perda de uma chance. Presentes a conduta do médico, 

omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de cura do 

paciente, presente o nexo causal. 

Insisto que é forçoso distinguir que o dano não se refere ao 

agravamento da doença ou o óbito, mas sim à chance perdida de uma 

possibilidade de cura ou sobrevida mais digna. Assim, a perda de uma chance de 

sobrevivência ou de cura “consubstancia uma modalidade autônoma de 

indenização, passível de ser invocada nas hipóteses em que não se puder apurar a 

responsabilidade direta do agente pelo dano final. Nessas situações, o agente não 

responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas 

pela chance de que ele privou à paciente. Com isso, resolve-se, de maneira 

eficiente, toda a perplexidade que a apuração do nexo causal pode suscitar” 

(REsp 1254141/PR, de minha relatoria, 3ª Turma, DJe de 20/02/2013). 

A complexidade em responsabilizar o médico, por equívoco em 

diagnóstico, foi objeto de reflexão elucidativa pelo Prof. Miguel Kfouri Neto:

A determinação da responsabilidade civil médica, decorrente de erro de 
diagnóstico, revela-se muito difícil, porque se adentra em um campo estritamente 
técnico, o que dificulta enormemente a apreciação judicial, principalmente porque 
não se pode admitir em termos absolutos a infalibilidade médica. Por outro lado, 
como veremos, condições pessoais do próprio paciente também podem determinar 
tais erros.

Caracteriza-se pela eleição do tratamento inadequado à patologia instalada 
no paciente, com resultado danoso. O erro de diagnóstico é, em princípio, 
escusável, a menos que seja, por completo, grosseiro.” (Responsabilidade Civil do 
Médico, 8ª ed., Revista do Tribunais - São Paulo, 2013, pags. 101/102)

No mesmo sentido, o Prof. João Monteiro de Castro destaca que “a 

apreciação do erro de técnica por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica 

especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois 

nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência 
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ou negligência” (In Responsabilidade Civil do Médico, 1ª ed., Ed. Método - São 

Paulo, 2005. Pg. 140).

A conduta do recorrente não provocou o Acidente Vascular Cerebral 

Hemorrágico que causou o óbito mas, mantidas as conclusões do acórdão quanto 

às provas dos autos, apenas frustrou a oportunidade de sobrevivência, ante 

“falta de um cuidado maior diante de uma situação delicada” (e-STJ fl. 777).

Definida a aplicabilidade da Teoria da Perda da Chance para a 

solução do cenário dos autos, resta analisar, por um lado, o preenchimento de 

seus pressupostos, e por outro lado, a adequação das consequências extraídas a 

partir desses pressupostos pelo TJ/SP. 

Em julgamentos realizados por esta Turma, concluiu-se que para a 

aplicação da referida teoria nas situações em que é discutida a ocorrência de erro 

médico, faz-se necessário observar: (i) uma chance concreta, real, com alto grau 

de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um prejuízo; (ii) uma ação ou 

omissão do defensor que tenha nexo causal com a perda da oportunidade de 

exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente 

com o objeto final); (iii) o fato de que o dano não é o benefício perdido, porque 

este é sempre hipotético (REsp 1104665/RS, DJe 04/08/2009; REsp 

1254141/PR, DJe de 20/02/2013; REsp 1622538/MS, DJe 24/03/2017).

Analisando esses fatores, o TJ/SP ponderou que a chance de 

sobrevida da paciente foi frustrada pela conduta do médico, ainda que presentes 

as seguintes características: i) a paciente era uma jovem saudável, atleta, de 21 

anos de idade, não apresentava histórico de problemas neurológicos; ii) a conduta 

do médico não constitui causa autônoma e suficiente para o óbito; iii) a natureza 

da morte é um dado raro e extraordinário ligado à ciência médica.

Partindo dos contornos fáticos delineados pelo acórdão do TJ/SP, 

não é possível concluir que houve erro crasso passível de caracterizar uma 
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frustração de chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de sobrevida 

da vítima. Inclusive, a própria perícia utilizada como razão de decidir concluiu 

que havia risco baixo de evolução desfavorável ante a ausência de alterações ao 

exame clínico e que a alta hospitalar “é conduta que pode ser adotada” (e-STJ fl. 

775). 

Logo, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da 

paciente que recebeu alta hospitalar, em vez da internação, não constitui erro 

médico passível de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte 

foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica.

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial interposto por 

MARCIO ANTONIO ARANTES e, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar 

improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com inversão dos ônus 

sucumbênciais. Outrossim, julgo prejudicado o recurso especial interposto por 

GERALDO ALVES FERREIRA FILHO e MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA, os 

quais pretendiam a majoração do valor da compensação por danos morais.

Documento: 1654017 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 02/02/2018 Página  11 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2015/0307558-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.662.338 / SP

Números Origem:  0005015922003  00050159220038260438  20030050157  20130000627318  20140000130462  
208203  4380120030050157  5015922003  50159220038260438

PAUTA: 07/11/2017 JULGADO: 07/11/2017

Relatora

Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GERALDO ALVES FERREIRA FILHO 
RECORRENTE : MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA 
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP079117 

 SILVANA CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP097755 
 LAURA CRISTINA ELEIAS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP274651 

RECORRENTE : MARCIO ANTONIO ARANTES 
ADVOGADOS : IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATOS  - DF024415 

 VIVIANE VIANA SAMPAIO  - SP319108 
RECORRIDO : OS MESMOS 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

SUSTENTAÇÃO ORAL

Preferência: Dr. IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS , pela parte RECORRENTE : 
MARCIO ANTONIO ARANTES

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, conhecendo e dando provimento ao 
recurso especial,  pediu vista, antecipadamente,  o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. 
Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze 
(Presidente).
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.662.338 - SP (2015/0307558-0)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GERALDO ALVES FERREIRA FILHO 
RECORRENTE : MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA 
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP079117 
   SILVANA CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP097755 
   LAURA CRISTINA ELEIAS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP274651 
RECORRENTE : MARCIO ANTONIO ARANTES 
ADVOGADOS : IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATOS  - DF024415 
   VIVIANE VIANA SAMPAIO  - SP319108 
RECORRIDO : OS MESMOS 

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO: 

Inicialmente, adoto o bem lançado relatório da Ministra NANCY ANDRIGHI.

No mais, acolhendo os seus fundamentos, acompanho, integralmente, o 

voto proferido por S. Exa. para conhecer e prover o recurso especial interposto por 

MARCIO ANTONIO ARANTES, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação 

proposta com inversão dos ônus sucumbenciais, e julgar prejudicado o especial interposto 

por GERALDO ALVES FERREIRA FILHO e MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA, que 

pretenderam a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

É o voto.
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Números Origem:  0005015922003  00050159220038260438  20030050157  20130000627318  20140000130462  
208203  4380120030050157  5015922003  50159220038260438

PAUTA: 07/11/2017 JULGADO: 12/12/2017

Relatora

Exma. Sra. Ministra  NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GERALDO ALVES FERREIRA FILHO 
RECORRENTE : MARIA SILVIA WALDEMARIN FERREIRA 
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP079117 

 SILVANA CHIAVASSA E OUTRO(S) - SP097755 
 LAURA CRISTINA ELEIAS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP274651 

RECORRENTE : MARCIO ANTONIO ARANTES 
ADVOGADOS : IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATOS  - DF024415 

 VIVIANE VIANA SAMPAIO  - SP319108 
RECORRIDO : OS MESMOS 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Terceira 
Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial interposto por Márcio Antônio 
Arantes e julgou prejudicado o recurso interposto por Geraldo Alves Ferreira Filho e Outra, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 
Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro (voto-vista) votaram com 
a Sra. Ministra Relatora.
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