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RESUMO: O presente trabalho expõe sobre a responsabilidade civil das operadoras de plano 
de saúde em caso de erro de médico associado ao respectivo plano sob a óptica do STJ. 
Atualmente, o dano causado por esse erro médico é reparado através do instituto chamado de 
Responsabilidade Civil no que diz respeito à seara patrimonial do indivíduo. Como qualquer 
médico, aqueles associados aos planos de saúde estão sujeitos a cometerem erro médico, 
situação em que surge a dúvida sobre quem deverá reparar o prejuízo sofrido pela vítima do 
evento, se será o médico ou o plano de saúde. Essa questão é desenvolvida de acordo com o 
Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor, com a doutrina e a jurisprudência. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente monografia trata do assunto da responsabilidade civil do plano de 

saúde em caso de erro médico. O primeiro capítulo dispõe sobre a responsabilidade civil, de 

uma maneira geral, começando pela sua evolução histórica, abordando os pressupostos, 

espécies e excludentes da responsabilidade civil. 

O segundo capítulo dispõe sobre a saúde e os planos de saúde no Brasil e sua 

evolução. Aborda a possibilidade trazida pela Constituição da comercialização pela iniciativa 

privada de planos de assistência à saúde, a utilização do CDC como instrumento de garantia 

dos direitos dos usuários de plano de saúde, até a confecção da Lei 9.656/98 que regulamenta 

esse setor. 

O terceiro e último capítulo dispõe sobre a responsabilidade do plano de saúde no 

caso de erro médico sob a visão do STJ, diferenciando as obrigações de meio e resultado, 

trazendo aspectos da inversão do ônus da prova e por fim respondendo a questão trazida pelo 

presente trabalho através da legislação, doutrina e jurisprudência. 

O objetivo geral é encontrar uma solução jurídica para o caso apresentado. Os 

objetivos específicos são expor o tema da responsabilidade civil de maneira mais ampla, para, 

posteriormente, correlacionar com os planos de assistência à saúde e o erro médico, 

restringindo o tema a esse aspecto. A metodologia utilizada foi a de procedimento, 

empregando os métodos indutivo, histórico e monográfico. A técnica empregada foi a 

documentação indireta, ou secundária, quais sejam, bibliográfica e documental.    

 

2. ASPECTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

2.1.  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 
Antigamente, o indivíduo quando sofria algum dano ou prejuízo decorrente de um 

ato de outrem, buscava vingança, fazendo com que o responsável pelo dano provasse do 

mesmo mal, delineado na Lei de Talião “olho por olho, dente por dente” (VENOSA, 2007, p. 

16). 

 



	  

	  

No entanto, com o passar do tempo, percebeu-se que de nada adiantava o agente 

do dano ser punido com o mesmo prejuízo sofrido pela vítima do acontecimento, já que era 

mais vantajoso repará-lo no lugar de simplesmente vingá-lo (GONÇALVES, 2010, p. 25). 

Tem-se assim o surgimento da Lex Aquilia, oportunidade em que o dano passa a 

ser reparado por pecúnia e a culpa passou a ser observada nas relações que envolviam o dano 

(VENOSA, 2007, p. 16). 

 

Foi com a doutrina que surgiu realmente a teoria da responsabilidade civil, cuja 

figura dominante foi o jurista francês Domat, responsável pelo princípio geral da 

responsabilidade civil, que veio a ser adotada pelo Código Civil francês, influenciando quase 

todas as legislações que estabeleceram como seu fundamento a culpa (DINIZ, 2007, p. 11-

12). 

 

2.2.  PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Quatro são os pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou 

dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. (GONÇALVES, 

2009, p. 35). 

O novo Código Civil trata do ato ilícito nos arts. 186 a 188: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  

 
A obrigação de indenizar, delineada nos arts. 927 a 943 CC, que serão tratados 

posteriormente, decorre da violação de um direito e do prejuízo acarretado a outrem, 

independentemente da vontade do agente causador do dano, ou seja, mesmo que não exista 

intenção (dolo), mas tão somente a culpa, há o dever de indenizar, como ensina MONTEIRO. 

(2007, p. 327).  



	  

	  

CAVALIERI FILHO (2007, p. 24) utiliza a expressão conduta ou comportamento 

para abranger o primeiro elemento, qual seja, a ação ou omissão humana, e afirma que é 

através dessa conduta voluntária que se produz em consequências jurídicas. Nos dois casos, 

pode-se falar que a conduta é voluntária, sendo uma de fazer e a outra de não fazer. Se alguém 

age, é porque fez algo por vontade própria, do contrário, se alguém é omisso, esse indivíduo 

deixou de fazer, também porque quis. 

 O dolo do agente é a vontade de fazer algo que se tem consciência de sua 

ilicitude, enquanto a culpa abrange tão somente a vontade de fazer ou deixar de fazer, sem 

incidência da consciência, mas que também configura um dever de indenizar em decorrência 

da negligência, imprudência ou imperícia, levando-se em consideração um homem médio 

(SAMPAIO, 2003, p. 77). 

 

 Para surgir o dever de indenizar não basta apenas uma conduta que cause um 

dano a outrem, é necessário que se tenha um nexo de causalidade, que una esses dois 

elementos, ou seja, é imprescindível que o dano decorra de uma conduta e que esses 

elementos se liguem pela relação de causalidade (SAMPAIO, 2003, p. 87): 

 

Tem-se até agora que é necessária uma conduta, em regra, dolosa ou culposa, que 

possua um nexo de causalidade com a consequência da ação ou omissão para que nasça o 

dever de indenizar. Pois bem, essa consequência nada mais é do que o dano. Portanto, se tal 

conduta não importar em dano ou prejuízo para outrem, não haverá também a indenização 

(CAVALIERI FILHO, 2009, p. 71).     

 

2.3.  ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE 
 

 Segundo GONÇALVES (2010, p. 41-52) são espécies de responsabilidade: 

responsabilidade civil ou penal; contratual ou extracontratual; subjetiva ou objetiva; 

extracontratual por atos lícitos ou por atos ilícitos. 

 
No direito brasileiro houve uma ruptura do Código Criminal de 1830, 

transformando-se em um código civil e criminal, disciplinando a reparação e indenização, 

bem como a independência jurisdicional dessas disciplinas (GONÇALVES, 2010, p. 27). 



	  

	  

Assim, cada disciplina ganhou sua autonomia, distinguindo-se a responsabilidade 

civil da penal, mesmo que a responsabilidade em si compartilhe do mesmo conceito e não 

obstante as duas poderem ser exercidas concomitantemente. Vale ressaltar que o fato de o 

indivíduo ser absolvido na esfera penal não impede que seja condenado na esfera cível, mas 

há de se observar que se for condenado por trânsito julgado da sentença, tal decisão servirá 

como título executivo no cível (DINIZ, 2007, p. 24-25). 

 

O novo Código Civil Brasileiro aderiu à teoria subjetiva, baseada na culpa 
(negligência, imprudência ou imperícia), como regra geral, sendo necessária a sua 
demonstração para ensejar a reparação civil, contudo, sem prejuízo da adoção da 
responsabilidade objetiva, onde não é imprescindível a comprovação de dolo ou culpa, nos 
casos especificados em lei ou quando se trata de uma atividade de risco (GONÇALVES, 
2009, p. 463-464). 

 

Tem-se que a responsabilidade, para ser objetiva, não basta o exercício de uma 

atividade que ocasione vantagem, já que essa atividade não pode ser eventual, ou seja, é 

necessária uma regularidade da atividade, como explica VENOSA. (2007, p. 12).    

 

O art. 927 do CC dispõe que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O parágrafo único do mesmo dispositivo aborda a 

responsabilidade objetiva: “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” (BRASIL, 2002, on line). 
 

Tal parágrafo se remete à teoria do risco criado, desenvolvido pelas empresas em 

decorrência do seu negócio. Nesse caso, tais empresas estão sujeitas a reparar o dano fruto de 

sua atividade caso não comprove que tomou todas as providências para evitá-lo (CAVALIERI 

FILHO, 2009, p.138; 164):  

Além do dispositivo acima referido, o CC trouxe outros casos de responsabilidade 

objetiva decorrente de lei: 

Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários 
individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos 
danos causados pelos produtos postos em circulação. 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 



	  

	  

III ─ o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 
(BRASIL, 2002, on line). 

Temos que, mesmo que alguém não seja o responsável direto pelo dano, se o 

contexto estiver ligado com o dispositivos acima mencionado, haverá responsabilidade por 

ato de terceiro (VENOSA, 2007, p. 4). 

 
Quando a responsabilidade for subjetiva, existirão dois momentos de prova a 

serem produzidas. O primeiro momento será necessário a prova do dano, do nexo de 

causalidade e do autor do dano. No segundo momento é preciso a comprovação da culpa do 

causador do dano. Quando a responsabilidade é objetiva, como não há necessidade de 

comprovação de culpa, só será necessária a comprovação do primeiro momento (NUNES, 

2011, p. 407- 408). 

Há a responsabilidade contratual quando há dano decorrente do descumprimento 

contratual, o que gera um direito de indenização, como também existem os casos que, mesmo 

que não exista qualquer relação contratual entre os indivíduos, se um deles ocasiona dano ao 

outro, também nasce o direito à indenização (SAMPAIO, 2003, p. 23). 

 
 
2.4.  EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE E DE ILICITUDE 
 

Um dos elementos da responsabilidade civil, como visto, é o dolo ou culpa, 

excluindo-se aqui as possibilidades de responsabilidade por ato de terceiro ou de coisas e 

aquela pelo risco do negócio. Dessa forma, aquele que, apesar de ter provocado o dano, não 

concorreu para que isso acontecesse, já que não agiu nem com dolo nem com culpa, mas sim 

foi surpreendido por ato da própria vítima, não precisará indenizar (SAMPAIO, 2003, p. 90). 
 

Há ainda o caso em que tanto a vítima como o terceiro dão ensejo ao dano, nesse 

caso, a obrigação de indenizar é só parcial, proporcional, ou seja, vai ser dividida entre a 

vítima e aquele que também concorreu para o dano, verificando o grau de culpabilidade de 

cada um (SAMPAIO, 2003, p. 89-90). 

 
Existem casos em que um terceiro é quem dá causa ao dano. No caso de culpa 

exclusiva de terceiro, onde não há qualquer nexo de causalidade com o resultado, somente 

esse terceiro será responsável pela indenização. No entanto, se houver qualquer tipo de 



	  

	  

relação, mesmo que ínfima, aquele que está envolvido no contexto será responsável principal, 

cabendo tão somente o direito de regresso contra o terceiro (VENOSA, 2007, p. 56). 
 

Outros casos excludentes de responsabilidade são os de força maior, que se 

caracteriza por algo natural que não se pode interferir, mesmo que se possa prever, e caso 

fortuito, aqueles imprevisíveis e irresistíveis. Nos dois caos há quebra do nexo de causalidade, 

e, portanto, não há o dever de indenizar, como explica VENOSA (2007, p. 48). 

 

Os casos de exclusão de ilicitude são: legítima defesa, estado de necessidade e 

exercício regular de um direito, conforme dispõe o art. 188 do CC: 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 
reconhecido; 

II -– a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim 
de remover perigo iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as 
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os 
limites do indispensável para a remoção do perigo. 

A legítima defesa, apesar de ser uma conduta que gera dano ao agressor, não é 

tida como ilícita, o que não gera responsabilidade, não dando ensejo, portanto, à reparação 

civil (GONÇALVES, 2009, p. 466). 

O exercício regular de um direito também é uma excludente de ilicitude, mas há 

de se atentar para o fato de que há um limite, pois até nesse caso, pode ser que o agente seja 

responsabilizado se agir com excesso: 

Prevalece na doutrina, hoje, o entendimento de que o abuso de direito 
prescinde da idéia de culpa. O abuso de direito ocorre quando o agente, 
atuando dentro dos limites da lei, deixa de considerar a finalidade social de 
seu direito subjetivo e o exorbita, ao exercê-lo, causando prejuízo a outrem. 
Embora não haja, em geral, violação aos limites objetivos da lei, o agente 
desvia-se dos fins sociais a que esta se destina (GONÇALVES, 2009, p. 
467). 

No caso do estado de necessidade, tem-se que não é ato ilícito quando a conduta 

do causador do dano for tomada em reação a um ato de outrem, que passa a sofrer o prejuízo. 

Do contrário, se quem sofreu o dano é uma vítima inocente que não participou de nada do 



	  

	  

ocorrido, o causador será obrigado a restituir o prejuízo, mas terá o direito de ação regressiva 

contra aquele que deu ensejo à conduta que gerou tal dano. É o caso do motorista que, para 

evitar o atropelamento de uma criança que, de repente, surgiu na sua frente, desvia o veículo e 

derruba um muro. O condutor terá que arcar com o prejuízo do muro, já que o dono do muro 

em nada contribuiu para evento, mas poderá ajuizar ação de regresso contra o pai da criança 

que teve culpa in vigilando, conforme ensina GONÇALVES (2009, p. 469). 

 

3. SAÚDE E PLANO DE SAÚDE NO BRASIL 

3.1.  SAÚDE: DIREITO FUNDAMENTAL 
 

A idéia de direitos do homem é intrínseca ao ser humano, apesar de ter sido 

positivada muito tempo depois de sua existência, como reação ao pensamento de Hobbes (“o 

homem é o lobo do homem”) e Maquiavel (“os fins justificam os meios”), e influenciada pelo 

pensamento de John Locke (“os homens são por sua natureza livres, iguais e independentes, e 

por isso ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de 

outrem sem dar o seu consentimento), com o surgimento do Estado Democrático de Direito, 

por volta do século XVIII, passando a ser chamada de direitos fundamentais 

(MARMELSTEIN, 2008, p. 29-36). 

Os direitos fundamentais surgiram como uma reação ao Estado, como instrumento 

de defesa contra sua ingerência, de forma a garantir, através do diploma máximo de um 

Estado Democrático, a autonomia e liberdade do homem (LEITE, 2009, p. 119). 

A Constituição Federal de 1988 mudou o paradigma das demais Constituições 

brasileiras e elevou os Direitos Fundamentais a um novo patamar, tratando o ser humano com 

dignidade e garantindo seu efetivo bem-estar (MARMELSTEIN, 2008, p. 66). 

A saúde, apesar de não estar contida no art. 5° da Constituição Federal de 1988, 

que muitos acham ser o único artigo que traz direitos fundamentais, está disposta no art. 6° 

CF como um dos direitos sociais e tem esse status de direito fundamental (MARMELSTEIN, 

2008, p. 66), como se vê abaixo: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 



	  

	  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010) (BRASIL, 1988, 
on line). 

Mais adiante, o art. 196 da CF dispõe que: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.  

Em decorrência desse artigo, pode-se perceber que quem deve garantir a saúde 

aos indivíduos é o Estado, através de políticas sociais e econômicas, garantindo o acesso 

igualitário e universal aos cidadãos aos serviços de promoção, proteção e recuperação da 

saúde para que o fundamento do Estado Democrático de Direito seja efetivamente atingido, 

que é a dignidade da pessoa humana (MARQUES et. al., 1999, p. 13;74). 

Apesar dessa nova visão exposta dos Direitos Fundamentais, não se pode achar 

que tais direitos são absolutos e ilimitados, pois existe uma relativização, de acordo com o 

caso concreto, observados os critérios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade que 

restringem tais direitos (BARROS JÚNIOR, 2007, p. 23). 

3.2.  EVOLUÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE NO BRASIL 

Até o século XIX, com a criação dos hospitais militares, a saúde, no Brasil, era 

prestada pela iniciativa privada, e não sofria interferência estatal (FIGUEIREDO, 2006, p. 

107-108). 

Com o passar do tempo e com a evolução das Constituições, desde a de 1934 até a 

de 1988, repita-se, a saúde foi ganhando espaço e status, até que foi elevada ao rol de direitos 

fundamentais com a CF 88, além da grande mudança do sujeito passivo dessa relação, ou seja, 

o devedor das prestações, que passou a ser o Estado (FIGUEIREDO, 2006, p. 114-116).  

O art. 198 da CF dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como 

SUS: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 

e constituem um sistema único [...]” (BRASIL, 1988, on line). 



	  

	  

No entanto, todos sabem que a saúde pública no Brasil, através desse sistema, não 

funciona como deveria, deixando muito a desejar pela má prestação dos serviços 

(FIGUEIREDO, 2006, p. 112). 

Levando em consideração que a saúde pública no Brasil não corresponde às 

expectativas e às necessidades da população, diferente do que acontece nos Estados de Bem-

Estar Social, ocorreu um crescimento no mercado de assistência à saúde através da iniciativa 

privada (SILVA, 2005, p. 35). 

Isso só foi possível em razão do art. 197 e 199 CF, que dispõem que a execução 

da saúde pode ser feita por pessoa física ou jurídica de direito privado e que a assistência à 

saúde é livre à iniciativa privada:  

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado (BRASIL, 1988, on line). 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos (BRASIL, 1988, on line). 

Com essa possibilidade, foram criados diversos planos privados de assistência à 

saúde e colocados no mercado à disposição dos usuários consumidores (MARQUES et. 

al.,1999, p. 13-15).  

Esses planos desempenham a função social de suplementar a saúde pública, 

oferecendo àqueles que os contratam uma prestação de serviços de qualidade, suprindo assim, 

de certa forma, a obrigação estatal (FIGUEIREDO, 2006, p. 112). 

Foram realizados então, contratos privados entre as operadoras de planos de saúde 

e os usuários. Tais usuários não deixam de ser consumidores, o que, portanto, os contratos 

que regem a relação das operadoras de plano de saúde com seus usuários, são pautados no 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituído dois anos após a Constituição Federal, 

em 11 de setembro de 1990 (MARQUES et. al., 1999, p. 27). 



	  

	  

O CDC expõe claramente quem são as pessoas de uma relação consumerista. O 

art. 2° desse código coloca que: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final”, além disso, conceitua fornecedor e 

classifica o que é serviço:  

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.    

§2° Serviço é 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 
(BRASIL, 2000, on line). 

Dessa forma, fica fácil caracterizar o usuário de plano de saúde como parte dessa 

relação contratual, já que se utiliza do serviço colocado no mercado, mediante remuneração, 

como consumidor final. 

O CDC serve como um forte instrumento em defesa dos direitos dos 

consumidores, já que reconhece sua vulnerabilidade, busca o equilíbrio entre as relações de 

consumo, age no sentido de esclarecer os direitos e deveres do consumidor, coíbe e repreende 

os abusos cometidos no mercado de consumo, como se vê no art. 4° e incisos desse código 

(BRASIL, 2000, on line). 

Além disso, o CDC tem caráter principiológico, ou seja, serve de parâmetro para 

as leis específicas que disponham sobre relações de consumo, de acordo com GREGORI 

(2008, p. 85), como é o caso da legislação pertinente aos planos de saúde, que deverá respeitar 

o disposto no CDC, bem como da CF 88.  

A saúde pública foi regulamentada em caráter infraconstitucional pela Lei 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências (FIGUEIREDO, 2006, p. 117). 

Faltava ainda uma lei específica sobre os planos privados de assistência à saúde. 

Foi promulgada então, em 3 de junho de 1998, ou seja, dez anos após o advento da 

Constituição Federal, a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros de saúde. 



	  

	  

É importante esclarecer o próprio conceito de Plano Privado de Assistência à 

Saúde, posto no inciso I do art. 1º da lei 9656/98: 

Art. 1° Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito 
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do 
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, 
para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: 

I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços 
ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por 
prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 
assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais 
ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 
credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, 
hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da 
operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, 
por conta e ordem do consumidor; (BRASIL, 1998, on line). 

A Medida Provisória nº 2.177-44 de 2001, que dispõe sobre os planos privados de 

assistência à saúde, alterou a lei 9.656/98 e criou o Conselho de Saúde Suplementar 

(CONSU), responsável por expedir resoluções que tratam especificamente de um tema 

relacionado ao plano privado de assistência à saúde, conforme se vê no art. 35-A, I da Lei 

9.656/98 (BRASIL, 1998, on line). 

Foi criada através da Medida Provisória 1.928, de 22.11.1999, reeditada pela 

Medida Provisória 2.012-2 e posterior edição, em 28 de janeiro de 2000, da Lei 9.961/00, a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (GREGORI, 2006, p. 120). 

Tal agência regula, normatiza, controla e fiscaliza a atividade dessas operadoras, 

conforme dispõe o art. 4° da lei 9.656/98 (BRASIL, 1998, on line). 

Vê-se que essa área, por tão complexa e cheia de normas envolvidas, poderia até 

ser considerada um ramo próprio do direito, envolvendo os usuários, os planos de assistência 

à saúde e os hospitais credenciados, conforme ensina SILVA (2005, p. 32). 

4.   RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE x ERRO MÉDICO 

4.1.  RESPONSABILIDADE EM CASO DE ERRO MÉDICO 
 

Os médicos, precipuamente, são profissionais liberais que prestam serviços a um 

determinado paciente e se comprometem a agir da melhor forma e aplicar a melhor técnica 



	  

	  

para curar seus pacientes, lidando com a vida e a saúde, bens protegidos pelo direito 

(BARROS JÚNIOR, 2007, p. 1). 
 

Mas pode ser também que tais médicos sejam contratados pelo hospital para 

prestar determinados serviços, ou ainda, que sejam habilitados a prestar tais serviços aos 

planos de saúde, tendo em vista a possibilidade de atuação da iniciativa privada na área da 

saúde de forma suplementar, como visto no art. 199 da CF. 

O médico, como ser humano falível, pode cometer erros quando da execução da 

prestação de seus serviços. Tal erro pode gerar um dano ao paciente, desde pequenas lesões 

até a própria morte do indivíduo. Dependendo da extensão do dano, do erro médico, da culpa 

e do nexo de causalidade, esse dano será passível de ser indenizado: 

Para que seja imputada a responsabilidade civil do médico é necessário que fique 

demonstrado que ele agiu com culpa, de acordo com o art. 14, §4° do CDC: “A 

responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de 

culpa.” 

A imprudência, negligência e imperícia médica são conceituadas por FRANÇA 

(2007, p. 238-247) da seguinte forma: 

Imprudente é o médico que age sem a cautela necessária. E aquele cujo ato 
ou conduta são caracterizados pela intempestividade, precipitação, 
insensatez ou inconsideração. A imprudência tem sempre caráter comissivo. 
A negligência caracteriza-se pela inação, indolência, inércia, passividade. É 
a falta de observância aos deveres que as circunstâncias exigem. É um ato 
omissivo. 
Entende a doutrina que imperícia é a falta de observação das normas, por 
despreparo prático ou por insuficiência de conhecimentos técnicos. É a 
carência de aptidão, prática ou teórica, para o desempenho de uma tarefa 
técnica. Chama-se ainda imperícia a incapacidade ou inabilitação para 
exercer determinado ofício, por falta de habilidade ou pela ausência dos 
conhecimentos rudimentares exigidos numa profissão.  

 
A demonstração de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) do médico 

liberal decorre da responsabilidade subjetiva (CAVALIERI FILHO, 2007, p. 358). 

 
Quando se fala da responsabilidade do médico, há duas modalidades de 

obrigações: as de meio e as de resultado (FRANÇA, 2007, p. 285). 

 



	  

	  

A primeira se refere àqueles casos em que o paciente está doente e necessita de 

um tratamento médico para melhorar seu estado, ou até mesmo para salvar-lhe a vida. Nesse 

caso o médico deve utilizar toda a prudência e cuidado que se exige de sua profissão para que 

não ocasione um dano no paciente (GONÇALVES, 2007, p. 239). 

 

Se o médico agiu com prudência, mas não obteve êxito, não há como querer 

responsabilizá-lo, já que ele não se obrigou a salvar a vida do paciente, mas tão somente 

utilizar de todos os meios necessários para isso (GONÇALVES, 2007, p. 238). 

 

A segunda, a obrigação de resultado, o médico se obriga a prestar aquele 

determinado serviço e a fazê-lo de forma perfeita, como é o caso das cirurgias plásticas 

estéticas. O paciente que procura um cirurgião plástico tem como objetivo ressaltar sua beleza 

e não curar uma doença. Dessa forma, acredita piamente que se submetendo ao procedimento 

realizado pelo médico obterá o resultado esperado. Assim, o médico compromete-se a deixar 

o paciente da forma como contratado, sendo responsabilizado caso não atinja seu objetivo 

(FRANÇA, 2007, p. 282-285). 
 

O Código de Processo Civil prevê em seu art. 333 que: “o ônus da prova incumbe 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência do fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O parágrafo único do mesmo 

dispositivo acrescenta: “é nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando recair sobre direito indisponível da parte e/ou tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito”. 

A relação entre médico e paciente é regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências (BRASIL, 1990, on line). 

 

De acordo com NUNES (2000, p. 123), não serão todos os casos de relações 

contratuais que se aplicarão à inversão do ônus da prova. O magistrado deverá observar se no 

caso em questão estão presentes um dos dois requisitos: a verossimilhança das alegações ou a 



	  

	  

hipossuficiência do consumidor. Caso fique constatado que há pelo menos um desses 

requisitos, o juiz é obrigado a inverter o ônus da prova. 

A verossimilhança das alegações decorre do poder de convencimento dos fatos 

narrados na petição inicial, ou seja, é necessário que o juiz se convença da verdade daqueles 

fatos. Nesse caso, o juiz tem que agir com bom senso e a razoabilidade. Já a hipossuficiência 

se relaciona com a incapacidade técnica do consumidor em provar o alegado, já que ele não 

conhece o serviço como o fornecedor (NUNES, 2000, p.123).  

No caso específico de erro médico, em razão da hipossuficiência do consumidor 

em provar o alegado, o juiz deverá inverter o ônus da prova, oportunidade em que o médico é 

quem terá que provar que não agiu com culpa (GONÇALVES, 2007, p. 239). 
 

Já para LOPEZ (1999, p. 54) o que irá definir a inversão do ônus da prova será o 

tipo de obrigação assumida pelo devedor. No caso do médico, o simples fato de não ter 

curado um paciente não o faz culpado, tendo em vista que sua obrigação é de meio e não de 

resultado, como já visto. Assim, não se aplicará a inversão do ônus da prova, devendo aquele 

que alega comprovar a culpa do médico. Vale ressaltar que a inversão do ônus da prova se 

aplica às obrigações de resultado, como é o caso de cirurgia plástica estética. 

4.2.  RESPONSABILIDADE DOS PLANOS DE SAÚDE  
 

Atualmente é muito comum se pensar em um trinômio quando se fala de saúde, 

pois normalmente aparecem as figuras do médico, do hospital e do plano de saúde. Acontece 

do plano de saúde firmar um contrato com um determinado hospital para que este receba seus 

usuários, utilizando-se de seus equipamentos e estrutura para curar os enfermos e, em 

contrapartida, o hospital apresenta uma tabela com melhores preços. E, ainda, os médicos, 

deixando de atuarem como profissionais liberais, se associarem aos planos de saúde, 

recebendo um determinado valor sobre as consultas e serviços prestados (CAVALIERI, 2007, 

p. 373). 

 

Quando ocorre um dano, decorrente de erro médico, a um paciente usuário de 

plano de saúde há de se verificar se o plano de saúde trabalha com médicos e hospitais de 

livre escolha ou se trabalham com médicos e hospitais próprios ou credenciados, já que, no 

primeiro caso, o responsável por reparar o dano será somente o hospital e o médico, e no 



	  

	  

segundo caso, o plano de saúde também poderá ser acionado (CAVALIERI FILHO, 2007, p. 

360). 

O médico que presta serviços através de um plano de saúde tem uma relação com 

esse plano, não sendo este último pessoa totalmente estranha à relação. Assim, como os 

empregadores são responsáveis por seus empregados, por analogia, pode-se dizer que o plano 

de saúde é responsável pelos seus associados, em decorrência do art. 932, III, do CC: 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, 
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (BRASIL, 
2002, on line). 

Como a atividade principal das empresas de plano de saúde é a prestação de 

serviço à saúde, faz parte do risco do negócio se responsabilizar por erro de médico associado, 

sendo a responsabilidade do plano objetiva. (NUNES, 2000, p. 145-152).  

Foi o que decidiu o STJ em sede de recurso especial no caso em que uma usuária 

de plano de saúde ajuizou ação de indenização contra o plano e o hospital em decorrência de 

sequelas estéticas por perfuração do seu intestino em razão de compressa de gaze médica 

esquecida pelo médico associado do plano de saúde: 

 
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS. Quem se compromete a prestar assistência médica por meio de 
profissionais que indica, é responsável pelos serviços que estes prestam. 
Recurso especial não conhecido. (REsp 138059/MG, Rel. Ministro ARI 
PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2001, DJ 
11/06/2001, p. 197) (BRASIL, 2001, on line). 
 

O mesmo tribunal entendeu pela responsabilidade do plano de saúde no caso de 

um usuário que ajuizou ação em decorrência do fato de ter sido atendido em hospital 

credenciado do plano de saúde e recebido alta após diagnóstico de “úlcera péptica bulbar em 

atividade e gastrite hemantematosa endoscópica”. Após a alta, viajou para Porto Alegre – RS 

onde sofreu nova crise e necessitou extrair a vesícula com urgência em razão de “quadro de 

abdome agudo causado por colecistite aguda com febre e icterícia”: 

 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO 
DE DESPESAS                             MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE 
SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO NO 
ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA. CIRURGIA DE 



	  

	  

URGÊNCIA REALIZADA EM NOSOCÔMIO DIVERSO. COBERTURA 
NEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. INCORREÇÃO. PROCEDIMENTO DA LIDE. 
I. A prestadora de serviços de plano de saúde é responsável, 
concorrentemente, pela qualidade do atendimento oferecido ao contratante 
em hospitais e por médicos por ela credenciados, aos quais aquele teve de 
obrigatoriamente se socorrer sob pena de não fruir da cobertura respectiva. 
II. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a legitimidade passiva da 
ré e determinar o prosseguimento do feito. (REsp 164.084/SP, Rel. Ministro 
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 
17/02/2000, DJ 17/04/2000, p. 68) (BRASIL, 2000, on line). 

 

Assim, não será caso de excludente de responsabilidade por fato de terceiro o erro 

causado por médico associado de plano de saúde, sendo este o responsável principal, cabendo 

apenas o direito de regresso contra tal médico. 

O art. 80 do Código de Processo Civil prevê: “A sentença, que julgar procedente a 

ação, condenando os devedores, valerá como título executivo, em favor do que satisfizer a 

dívida, para exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou de cada um dos co-devedores a sua 

quota, na proporção que Ihes tocar” (BRASIL, 1973, on line).  

O STJ decidiu sobre a possibilidade de ação de regresso do plano de saúde contra 

os dentistas que prestaram serviços de tratamento odontológico a uma usuária do plano que 

teve que se submeter, depois, a tratamento corretivo em decorrência da má execução dos 

serviços prestados: 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO 
DE SAÚDE. ERRO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO 
CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 
MATÉRIA DE PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.                           
PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356-STF. 
I. A empresa prestadora do plano de assistência à saúde é parte legitimada 
passivamente para a ação indenizatória movida por filiado em face de erro 
verificado em tratamento odontológico realizado por dentistas por ela 
credenciados, ressalvado o direito de regresso contra os profissionais 
responsáveis pelos danos materiais e morais causados. II. Inexistência, na 
espécie, de litisconsórcio passivo necessário. III. Cerceamento de defesa 
inocorrente, fundado o acórdão em prova técnica produzida nos autos, tida 
como satisfatória e esclarecedora, cuja desconstituição, para considerar-se 
necessária a colheita de testemunhos, exige o reexame do quadro fático, com 
óbice na Súmula n. 7 do STJ. IV. Ausência de suficiente pré-questionamento 
em relação a tema suscitado. V. Recurso especial não conhecido. (REsp 
328.309/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 
TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ 17/03/2003, p. 234) (BRASIL, 2002, 
on line). 



	  

	  

 

Além do plano de saúde, a vítima do evento poderá acionar o Judiciário e colocar 

no pólo passivo o médico que agiu com culpa e o hospital onde foram prestados os serviços. 

Nesse caso, a responsabilidade delineada será solidária (NUNES, 2011, p. 195-196). 

O parágrafo único do art. 7° do CDC dispõe: “Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo”. 

O art. 942 do CC também trata do tema: “Os bens do responsável pela ofensa ou 

violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver 

mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.” 

No mesmo sentido se posiciona MARQUES E OUTROS (1999, p. 66) e ainda 

acrescenta que a responsabilidade solidária não se aplica ao caso de seguradoras, apenas de 

planos de saúde. 

 

Conforme o informativo n° 0088, de 12 a 16 de março de 2001, expedido pela 

Terceira Turma do STF: “a prestadora de serviços de plano de saúde também é parte legítima 

para figurar no pólo passivo de ação de indenização proposta pelo contratante, vítima de 

danos resultantes de erro médico. Há vinculação entre a operadora e os profissionais que 

indica.” 

A Terceira Turma, em caso de ação de indenização por erro médico contra plano 

de saúde se posicionou no mesmo sentido: 

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO 
ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – 
EMPRESA PRESTADORA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
LEGITIMIDADE PASSIVA. 
A empresa prestadora do plano de assistência à saúde é parte legitimada 
passivamente para ação indenizatória proposta por associado em decorrência 
de erro médico por profissional por ela credenciado. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (AgRg no Ag 682.875/RJ, Rel. Ministro PAULO 
FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 15/10/2009) (BRASIL, 
2009, on line). 
 
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DECIDIDO EM CONFORMIDADE COM A 
REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO MÉDICO. 



	  

	  

RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. – Cooperativa que mantém plano de assistência à saúde tem 
legitimidade passiva em ação indenizatória movida por associada contra erro 
médico cometido por médico cooperativado. (AgRg no Ag 495.306/DF, Rel. 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 25/05/2004, DJ 14/06/2004, p. 217) (BRASIL, 2004, on line). 
 
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS. Quem se compromete a prestar assistência médica por meio de 
profissionais que indica, é responsável pelos serviços que estes prestam. 
Recurso especial não conhecido. (REsp 138.059/MG, Rel. Ministro ARI 
PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2001, DJ 
11/06/2001, p. 197) (BRASIL, 2001, on line). 
 

A quarta Turma também se posicionou no mesmo sentido em ação movida por 

usuária do plano que sofreu lesão no nervo femoral provocada pela realização de compressa 

de água quente visando tratar sintomas pré-operatórios: 

 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. 
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. CDC, ARTS. 3º E 14. 
I. A Cooperativa que mantém plano de assistência à saúde é parte legitimada 
passivamente para ação indenizatória movida por associada em face de erro 
médico originário de tratamento pós-cirúrgico realizado com médico 
cooperativado. II. Recurso especial não conhecido. (REsp 309.760/RJ, Rel. 
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 
06/11/2001, DJ 18/03/2002, p. 257) (BRASIL, 2001, on line). 

 

Diante do exposto, pode-se ver que os Tribunais Superiores têm se manifestado 

fortemente em relação à responsabilidade dos planos de assistência à saúde quando ocorre um 

erro de um médico associado, no sentido de responsabilizar o plano de saúde de forma 

objetiva, independente da comprovação de culpa deste, bastando apenas a prova da culpa do 

médico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada buscou conhecer o instituto da responsabilidade civil em 

caso de erro médico e relacionar com os planos de assistência à saúde, a fim de verificar o 

posicionamento do STJ sobre o assunto, tendo em vista a grande quantidade de pessoas 

usuárias de planos assistenciais de saúde atualmente e, ainda, o grande número de casos de 

erros de médicos associados a esses planos.  



	  

	  

A partir da legislação, da doutrina e da jurisprudência, foi possível se chegar à 

conclusão de que ao médico, profissional liberal que presta serviços em função própria, se 

aplica a responsabilidade subjetiva nas obrigações de meio e a responsabilidade objetiva nas 

obrigações de resultado, tendo, no primeiro caso, que ser demonstrada a sua culpa, 

compreendida em negligência, imprudência ou imperícia, para que seja responsabilizado 

civilmente pelos danos acarretados àquele que está sob seus cuidados médicos. No segundo 

caso, dispensa-se a comprovação de culpa, sendo o médico responsável pelo prejuízo que vier 

a causar a um paciente.   

Além disso, no caso de erro de médico associado de um plano de saúde, no 

exercício de sua atividade, a responsabilidade civil se estende ao plano, que nesse caso, será 

objetiva, devendo este último indenizar o paciente, vítima de um erro médico que lhe causou 

algum dano. Vale lembrar que o plano de saúde poderá ajuizar ação regressiva contra o 

médico para cobrar o valor despendido na indenização da vítima do evento.  
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