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ásso iaç oàB asilei aàdasàE idadesàFe hadasàdeàP e id iaàCo ple e ta

I situtoà“a àTiagoàDa tasàdeàDi eitoàeàE o o ia
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AS AÇÕES DE 
INDENIZAÇÃO POR 

ERRO MÉDICO: 
SUAS DIFICULDADES E 

DESAFIOS

MÁRCIA REGINA NUNES DE SOUZA VALEIXO
ád ogadaàe àCu ii a

 
GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA

ád ogadoàe àCu ii a
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EXCERTOS

Éài po ta teà ueàosàad ogadosà ueàt a alha à o àaç esà ueàt ata à
deàe oà di oàseà o s ie ize àdeà ueàseàto aàesse ialàaà ealizaç oàdeà
u aàpe í iaà di aàantesàdoàajuiza e toàdaàaç o,àpoisàesseàt a alhoàpodeà
at àdei i à ueà oàhou eàe oà di oàe,àseàhou e,àesseàlaudoàpodeà aliza à
a correta propositura da ação judicial”

“eàaàp o aàpe i ialàfo àdesfa o elà à íi a,àoà ele oà ,ài a ia el e te,à
aà egai a,àpeloàjuiz,àdoàseuàpedidoàdeài de izaç o

áàfaltaàdeàpe itosàespe ializados,àoà o po ai is oàp oissio al,àaàfaltaà
deà i pa ialidadeàeàaà ualidadeàdoàt a alhoàpe i ial,àoàdes u p i e toà
dosàdisposii osàlegaisà ueàdei e àoàp o ede àdoàpe ito,àaàefei aàapu aç oà
dasàfaltasàeàpu iç oàpelosà g osà espo s eisàpelaà atego ia,àe t eàout os,à
s oàp o le asà ueàp e isa àse àsupe ados,àso àpe aàdeà o situí e àfato à
des oi ado à àapu aç oàjudi ialàdaà espo sa ilidadeà di a
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C
o àf e u iaàosàjo aisà asilei osàt à oi iadoà asosàdeà
íi asàdeà eglig iaà di aà ujoà esultadoàs oàse uelasà
i e e sí eisàouàat à es oàaà o te.àCo àu aàe pe i iaà
de mais de 20 anos de atuação em causas que envolvem 

espo sa ilidadeà i il,à eà espe ii a e teà aà defesaà deà íi as,à
lidamos com a realidade dessas pessoas dia a dia.

Vi osà o o iasà deà todosà osà ipos:à oà asoà daà jo e à ueà seà
su eteuàaàu aàsi plesài te e ç oà i ú gi aàest i aàeà eioàaàfale e à
aà esaàdeàope aç o;àoàdoà apazà ueàsof euàu àpe ue oà o teà oà

joelhoà u àa ide teàdeà t sitoàe,à oài ,àa a ouàpo à te àaàpe aà
a putada;à ouà oà daà se ho aà ue,à ap ese ta doà todosà osà si to asà
ípi osà deà u à áVCà a ide teà as ula à e e al ,à foià ate didaà o oà
asoàse àu g ia/p ess oàalta ,à i doàaàfale e à oà es oàdia.
Noàe ta to,à ua doàaà íi aàouàsuaàfa íliaà esol e àe t a à o à

a ação de indenização por erro médico, através da qual buscam a 
pu iç oà daà eglig iaà di aà eà aà epa aç oà pelaà suaà pe da,à elasà
iniciam uma verdadeira iaà u is...

Tudoà o eçaà o à asà dii uldadesà e à i i ia à osà t a alhosà
judiciais, pois o advogado não conta com o apoio de uma assessoria 

di aà ulidis ipli a àpa aàlheàapo ta àoàe o:àfoià aàa estesia,àfoià
aà i u gia,à foià oà p s-ope at io?à âsà ezesà oà ad ogadoà daà íi aà

não possui sequer um único médico para lhe orientar. É o próprio 
ad ogado,àpa i doàdaà uei aàdoà lie teàouàdoàa su doàdaàsituaç oà
e à si,à eà le doà eà ele doà oà p o tu ioà eà aà i haà di a,à eà depois,à
pesquisando, e se informando, que descobre onde se encontra a 
falha médica.

Já o hospital e/ou médico acusado, ao contrário, para se defender, 
disp eàdoàseuàp p ioà o he i e toàeàdaàsuaàe pe i iaàp oissio al,à
al àdoàau ílio/assesso iaàdosà olegasàdeàp oiss o.àIssoàlhesàga a te,à
por si só – mesmo nos casos em que tenham agido com erro – uma 
boa argumentação técnica, aparentemente verossímil.

E i ,àat àa ui,à ua doàasàpa tesàp eli i a e teàap ese ta à
suas versões (inicial e contestação), em regra o médico ou hospital 
le a à a tage àso eàaà íi a.

Por isso é importante que os advogados que trabalham com 
aç esà ueàt ata àdeàe oà di oàseà o s ie ize àdeà ueàseàto aà
essencial a realização de uma perícia médica antes do ajuizamento da 
aç o,àpoisàesseàt a alhoàpodeàat àdei i à ueà oàhou eàe oà di oà
e, se houve, esse laudo pode balizar a correta propositura da ação 
judi ial.à Depe de doà doà ueà fo à alegadoà esseà o e toà peiç oà
i i ial àpelaà íi a,ài aà uitoàdií ilà uda àdepois.
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át àa uiàasàdii uldadesàs oàg a desàeà uitosàdesiste ,àpoisàai daà
h àhospitaisà ueàdii ulta àat àaàe t egaàdoàp o tu ioàaoàpa ie teà
ou aos seus parentes.

“upe adaà essaà faseà p -p o essual,à aà p i aà dii uldadeà à
conseguir que o perito nomeado pelo juiz seja imparcial. E em geral 
não o é. O juiz enfrenta, também, uma gama imensa de problemas 
para indicar um perito, pois o Estado não disponibiliza esse serviço, 
aà Jusiçaàestadualàai daà oà e u e aàoàpe itoàdoàauto à a e teàeà
não há regulamentação legal do setor. Os médicos que atuam no foro 
como perito são “conhecidos de conhecidos” e, na maioria das vezes, 
o próprio juiz o desconhece.

Há ainda muitos médicos que, mesmo sem deter a especialidade 
necessária, aceitam realizar a perícia.

Assim, a perícia judicial, hoje, é uma 
caixa de pandora. Pode vir um trabalho 
altamente idôneo, como também pode ser 
entregue um laudo altamente tendencioso 
ou mesmo assinado por quem não detém o 
conhecimento especializado exigido.

Oà ueàta àseà à oàf u ,à à ue,à
não raro, o médico perito, extrapolando os 
limites da imparcialidade inerentes à sua 
função, ao elaborar seu trabalho, atua como 
verdadeiro advogado do hospital/médico/
plano de saúde, réus que são os maiores 

e p egado esàdoàseto àeà ueàdet àoàpode àe o i o.
N oà àdií ilàe o t a àsituaç esà iza as.àH à asosàe à ue,à oà

pode doà fugi à sà e id ias,à oà pe itoà hegaà aà ai a à ueà oà e oà
di oà o o euà e à az oà dasà i te o iasà di as à ouà dosà

“riscos inerentes à cirurgia”, dando a um erro, a uma falha, o nome 
de fatalidade.

O que explica esse comportamento? Talvez seja o fato de que a 
aio iaàdosàp oissio aisà di osàdaà eaàseà o heçaàeàseàp oteja.à

Muitosà di osà osà o ide ia à ueà e usa a àatua à o oàpe itoà
daà íi aà oàp o essoà assiste teàt i o ,àpo ueài a ia à alà istosà
por seus colegas, ou porque foi aluno do fulano, ou porque o sicrano 
trabalha no mesmo hospital... 

A sensação de impunidade é outro fator que contribui para 
que o número de laudos periciais tendenciosos não diminua. 
Desconhecemos se algum médico perito já foi punido por parcialidade 
no seu encargo. Provavelmente não. “A cassação do registro de 

A sensação de 
impunidade é 
outro fator que 
contribui para 
que o número de 
laudos periciais 
tendenciosos não 
diminua
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di osà a usadosà deà e oà oà e e í ioà daà p oiss oà à uaseà u aà
a idade.àNoàPa a ,à e hu àp oissio alà e e euàaàpe aàe à àouà

neste ano, de acordo com o Conselho Regional de Medicina (CRM).”
Voltando ao dia a dia processual, se a prova pericial for 

desfa o elà à íi a,àoà ele oà ,à i a ia el e te,àaà egai a,àpeloà
juiz, do seu pedido de indenização. Vamos analisar o posicionamento 
doàT i u alàdeàJusiçaàdoàPa a àso eài de izaç esàpo àe oà di oà
no primeiro semestre de 2010.

NoàsiteàdoàT i u alàdeàJusiçaàdoàPa a ,à aàopç oà ju isp ud ia ,à
ºàg au,à pes uisaàpo à e etes ,ài se idaàaàe p ess oà e oà di o ,àeà

i fo adoà pe íodo/a o à / ,àfo a àlo alizadosà àa d os.à
Catorze acórdãos julgaram o mérito, ou seja, a parte ré (médico ou 
hospital) foi declarada culpada ou não. Dez acórdãos foram julgados 
improcedentes, o que corresponde a 71,4% do total, e quatro 
acórdãos foram julgados procedentes, o que corresponde a 28,5% 
do total. Dos quatro processos julgados procedentes, dois foram com 
aseàe àpe í iaà ueàdete i ouàaào o iaàdoàe oà di oàeàdoisà

foram julgados sem realização de perícia.
Considerando que os números abordados se referem apenas à 

idadeàdeàCu ii a,àeà ueàoàTJP‘àjulgaàp o essosàdeàtodasàasà idadesà
do Estado do Paraná, cuja população é de 10.284.503 habitantes, 
segundo o IBGE (dados de 2007), seria razoável supor que o volume 
de processos por erro médico fosse maior.

áà faltaàdeàpe itosàespe ializados,àoà o po ai is oàp oissio al,à
a falta de imparcialidade e a qualidade do trabalho pericial, o 
des u p i e toà dosà disposii osà legaisà ueà dei e à oà p o ede à
doà pe ito,à aà efei aà apu aç oà dasà faltasà eà pu iç oà pelosà g osà
responsáveis pela categoria, entre outros, são problemas que 
p e isa àse àsupe ados,àso àpe aàdeà o situí e àfato àdes oi ado à
à apu aç oà judi ialà daà espo sa ilidadeà di a.à “eà issoà o i ua à
a o te e do,àesta oàse doàpu idosàaà íi a,àaàso iedade,àosà o sà
médicos e a medicina.
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