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I — O AUMENTO DA LITIGIOSIDADE NO ÂMBITO DA
ACTIVIDADE MÉDICA E O PESADO ENCARGO PRO-
BATÓRIO DO DOENTE

1. Múltiplos e frequentes são os ecos do aumento do número de lití-
gios surgidos no âmbito da prática da actividade médica. Traduzem o
fenómeno, verificado nas últimas décadas, de crescimento acentuado do
número de acções em que se discute a responsabilidade profissional do
médico, e que tem sido acompanhado por um incremento do quantitativo
ressarcitório nelas peticionado.

(*) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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O fenómeno iniciado em meados do século passado, nos EUA, esten-
deu-se, entretanto, a outros países (1), tornando-se visível em Portugal
mais tardiamente (2). Assim, também, na última década, se assistiu, no
nosso país, a um aumento do número de acções relativas à responsabilidade
por danos derivados de erro médico, em particular no que concerne à pres-
tação de assistência médica no sector público (3).

As razões justificativas desta evolução impressionante são conheci-
das (4) e encontram-se num movimento mais geral característico da socie-
dade contemporânea (5) e nas alterações verificadas, em particular, no
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(1) Por exemplo, em Itália, em meados da década de 80, detecta-se um incremento
do número de acções tendentes ao reconhecimento da responsabilidade do médico. Atra-
vés de um estudo relativo a uma cidade da região norte daquele país, foram obtidos dados
espantosos, já que se verificou que, de 1985 para 1986, houve um aumento de 50%, e,
de 1986 para 1987, de 90%, no que concerne ao número de acções propostas para obten-
ção de ressarcimento por danos derivados de erros daqueles profissionais. Ugo CARASSALE,
Nota di Commento, in Le nouve aree di applicazione della responsabilità civile. Guida alla
lettura della giurisprudenza, Col. Coordenada por Giovanna Visintini, p. 388.

(2) ELENA BURGOA, em 1998, dava conta de uma disparidade, em Portugal, entre a
acentuada importância do tratamento doutrinal sobre a problemática da negligência médica
e a diminuta intervenção judicial. A cabeça de Jano e a negligência médica. O caso
português, in Sub Judice, Justiça e Sociedade, n.º 13, Abril/Junho de 1999, p. 75. Segundo
a Autora, este último aspecto entronca na idiossincrasia do povo português com os seus
“brandos costumes” e com uma acentuada “mistificação” dos médicos (idem, p. 76). Mani-
festa-se, no entanto, também, entre nós, um aumento da “judiciarização da medicina”.
Estamos, assim, “ante um «mito da cabeça de Jano». Um rosto contempla a justiça e o outro
a sua dispensa, e ambos procuram uma tentativa de solução…” (idem, p. 75).

(3) Muito embora, conclui MOREIRA DA SILVA, “sem grande sucesso por dificuldade
de prova”. In Actualização de Jurisprudência, in Responsabilidade Civil Extracontratual
da Administração Pública, Coimbra, Almedina, 2004, Coordenação de Fausto Quadros,
p. 311. Este Autor faz um levantamento e análise da jurisprudência administrativa mais sig-
nificativa no período que vai de 1990 a 2003, e conclui que existiu um aumento acentuado
dos pedidos de indemnização baseados em responsabilidade extracontratual por factos de
entidades públicas, nomeadamente por factos relativos à prestação de assistência médica.
No âmbito desta actividade destacam-se o erro médico em intervenção cirúrgica, a demora
na assistência a doente, o esquecimento de objectos (agulha) no interior do corpo de um
doente submetido a operação e a amputação de um órgão por engano. Idem.

(4) Sobre estas razões, vide o nosso A Responsabilidade Civil do Médico. Reflexões
sobre a noção da perda de chance e a tutela do doente lesado, Colecção do Centro de
Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra n.º 15, Novembro de 2008, Coim-
bra Editora, pp. 30 e ss.

(5) Destacam-se as profundas alterações na sociedade e nos comportamentos sociais,
no século XX que potenciaram um clima favorável ao fenómeno de judiciarização dos
actos médicos, com a crescente sindicação judicial da actividade clínica. A imagem triun-
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âmbito científico e de exercício da medicina (6) com repercussões direc-
tas na relação interpessoal que se estabelece entre o médico e o doente (7).
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falista — menos compaginável com o fracasso — que a medicina apresenta junto das pes-
soas e a dessacralização do profissional médico aliam-se à melhoria do nível cultural das
populações e ao sentimento vigente de inflação de direitos (Vide, a este propósito, HENRI-
QUES GASPAR, A responsabilidade civil do médico, in Colectânea de Jurisprudência, 1978,
pp. 335 e 336 e ELENA BURGOA, op. cit., p. 77) e de procura de um responsável para
todos os males (Jean PENNEAU, La réforme de la responsabilité médicale: Responsabilité
ou assurance, in Revue Internationale de Droit Comparé, 1990, Vol. 2, p. 526), provocando
a diminuição do sentimento de resignação perante as falhas da medicina — entendidas, até
há algum tempo, como decorrências do fattum. Massimo PARADISO fala, a este propósito,
de uma “metamorfosi paradossale”, que descreve do seguinte modo: “la primitiva ammi-
razione o gratitudine per gli straordinari progressi della medicina si è transfrormata in
insopprimibile desiderio di rivalsa per le ipotesi di fallimento delle cure”. In La Res-
ponsabilità medica: dal torto al contratto, in Rivista di Diritto Civile, Ano XLVII, n.º 3,
Maggio-Giugno, 2001, p. 326. O esclarecimento das massas populacionais acentua a cons-
ciencialização de cada pessoa sobre os direitos de que é titular. Tal mutação nas menta-
lidades reflecte-se, no plano jurídico, num acréscimo de importância do instituto da res-
ponsabilidade civil, cujo âmbito de aplicação se estende, para abranger novos danos
decorrentes de diferentes formas de lesão de bens jurídicos. Os movimentos de defesa dos
consumidores constituem um factor ampliador da consciencialização jurídico-subjectiva
das pessoas. A preocupação séria com a tutela sistemática do consumidor principiou na
década de 50-60, nos EUA estendendo-se depois a outros países Europeus desenvolvidos.
Vide MENEZES LEITÃO, O direito do consumo: autonomização e configuração dogmática,
in Estudos do Instituto de Direito do Consumo, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2002, coor-
denação de Luís Menezes Leitão, p. 16. Ora, em virtude da transformação ocorrida na acti-
vidade médica, os doentes, enquanto credores de assistência especializada, passam a inte-
grar a grande massa de consumidores de bens e serviços, para cuja defesa se criam grupos
e associações. Nos nossos dias, “health is regarded as a commodity «produced» by phy-
sicians and «sold» to patients”, como afirma Dieter GIESEN, International Medical Mal-
practice Law. A comparative law study of civil Liability arising from Medical Care, Tübi-
gen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers,
1988, p. 708. Aliás, o facto desses movimentos se terem iniciado nos E.U.A., ganhando
um fulgor considerável, explica que, também tenha sido aí que, em meados do século pas-
sado, tenha principiado a tendência de crescimento exponencial dos casos de responsabi-
lização dos médicos.

(6) Todo o avanço ocorrido na medicina, como ciência, não só importou um vanta-
joso acréscimo de eficácia da actuação dos clínicos, como também, acarretou alguns efei-
tos secundários indesejados. Com a mecanização e complexificação do acto médico a
medicina tornou-se mais agressiva. Sobre a complexidade da prática clínica actual, vide
ANTÓNIO VAZ CARNEIRO, A complexidade da prática clínica: análise baseada no risco e na
incerteza, in Boletim da Ordem dos Advogados n.º 29, Nov./Dez. 2003, p. 57. Os novos
maquinismos e as substâncias sofisticadas empregues, apesar da eficiência terapêutica ou
de diagnóstico que potenciam, envolvem uma série de perigos acrescidos para a saúde do
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2. No entanto, o referido fenómeno de grande litigiosidade no âmbito
da actividade médica, sendo mais visível esconde, outro fenómeno, mais
insidioso, que merece, por isso, uma reflexão mais profunda — é ele o
número (comparativamente) muito reduzido de decisões proferidas em sen-
tido favorável ao doente lesado e o abismo patenteado entre esse número
e o dos pedidos ressarcitórios formulados.

Ora, descontando as inúmeras hipóteses, do mare magnum divulgado,
que não entram no crivo da apreciação judicial, e centrando-nos somente
naquelas que a ele são submetidas, há que perceber as razões de tal insu-
cesso na efectivação da responsabilidade civil, avaliando o acerto do
mesmo. Esta problemática pressupõe, em última análise, uma resposta à
questão de determinar em que esfera jurídica deve localizar-se o efeito
nefasto decorrente da consumação de um dano: na de quem o sofreu, ou
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doente. Afirma, a este propósito, Catherine PALEY-VINCENT (Responsabilité du médecin,
Mode d`emplo”, Paris, MIMI Ed., 2002, p. 160) que, apesar de, com o progresso verificado,
os pacientes serem mais bem tratados, eles tornam-se “plus vulnérables” e a relação tera-
pêutica torna-se “par essence «une relation d`incertitude» face à la efficacité croissante de
la médecine”. GUILHERME OLIVEIRA destaca, a este respeito, o progresso da cirurgia. O fim
da arte silenciosa: o dever de informação dos médicos, in Revista de Legislação e de
Jurisprudência, Ano 128, n.º 3852 (1 de Julho de 1995), p. 70.

(7) Os factores referidos nas duas notas anteriores reflectem-se, ao nível microscó-
pico, na concreta relação que se estabelece entre o doente e o médico, transformando-a pro-
fundamente. Verifica-se um distanciamento progressivo entre os dois sujeitos desta rela-
ção, ao mesmo tempo que ocorre a dessacralização da prática médica e a desmistificação
da profissão e dos respectivos profissionais. Elena BURGOA fala de uma “desmistificação
da bata branca” (op. cit., p. 78). A doença, como a saúde, passa a ser encarada como um
estado natural, em que o médico intervém municiado com um manancial de conhecimen-
tos adquiridos e um caudal de experiências acumuladas. A prestação de assistência médica
aparece, assim, como mais uma troca em que se intercambia um serviço qualificado por um
valor pecuniário. Ao mesmo tempo, instala-se a massificação — mais visível no sector
público, mas igualmente presente no sector privado — na prestação dos serviços médicos.
Assim, o profissional, no seu ritmo acelerado de trabalho, ocupa menos tempo na anam-
nese — de importância capital — e na observação de cada doente. O médico de “cabe-
ceira” é substituído, nas palavras de Karl JASPERS, pelo “moderno médico científico”
(O médico na era da técnica, Coimbra, Edições 70, 1998, Tradução de João Tiago Proença,
Colecção Nova Biblioteca 70, n.º 12, p. 7). Ora, se por um lado a maior superficialidade
da atenção prestada ao caso concreto redunda numa maior probabilidade de erro, por outro,
a neutralidade afectiva assim gerada propicia uma disponibilidade mental para o doente insa-
tisfeito desencadear um processo ressarcitório. Desaparece a proximidade intersubjectiva
de índole fiduciária que anteriormente criava, no plano prático, um tendencial hermetismo
daquele relacionamento que excluía intervenções de terceiros estranhos e imunizava a
actuação do médico relativamente a um controlo, por parte do mundo jurídico.
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na de quem praticou o acto que o causou? São convocadas, assim, para
a discussão, as finalidades últimas que o instituto da responsabilidade civil
visa prosseguir entre nós e o modus jurídico por que se propõe atingi-las.

No que ao nosso ordenamento jurídico concerne, vigorando, também
para este sector de actividade, o princípio geral da culpa, o surgimento
da responsabilidade civil pressupõe a reunião in casu dos requisitos enun-
ciados pelo legislador, no art. 483.º do Código Civil para o domínio deli-
tual e no art. 799.º do mesmo diploma para o domínio contratual (8).
Assim, a resposta àquela questão, no concreto âmbito da responsabilidade
do profissional médico, e a consequente adstrição a uma esfera jurídica
alheia dos danos ocorridos depende da prática de um acto ilícito culposo
que constitua a causa jurídica dos prejuízos sofridos pelo doente. No caso
de resposta afirmativa o dano deve, então deslocar-se para a esfera jurídica
do lesante (médico), que é obrigado a repará-lo; no caso de resposta nega-
tiva, deve, pelo contrário, o lesado (o doente) suportá-lo, como um “risco
que acompanha” os seus “bens” e a sua “individualidade pessoal” (9).

Ora, segundo uma regra praticamente universal (10), e consagrada, no
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(8) Sempre que, no texto, sejam citados artigos sem referência expressa ao diploma
a que pertencem, deve entender-se que integram o Código Civil Português de 1966.

(9) Dá-se, assim, concretização ao princípio “casum sentit dominus” que “não deixa
deslocar da esfera do lesado os chamados danos fortuitos (…), ou, mais genericamente, deixa
com o lesado os danos sem um responsável”. BRANDÃO PROENÇA, A conduta do lesado como
pressuposto e critério de imputação do dano extracontratual, Coimbra, Livraria Alme-
dina, Colecção Teses, 2008, reimpressão da edição de Novembro de 1997, pp. 90-91.
É uma manifestação do “risco geral da vida”, nas palavras de Ewald HÖRSTER, Esboço
esquemático sobre a responsabilidade civil de acordo com as regras do Código Civil, in
“Estudos em comemoração do 10.º aniversário da Licenciatura em Direito”, Janeiro de 2004,
Coimbra, Coimbra Editora, p. 326.

(10) Exemplificamos com os dois parágrafos do art. 1315.º do Código Civil Francês,
o art. 2697.º Código Civil Italiano e o art. 217.º da Ley del Enjuiciamiento Civil (Lei
1/2000 de 7 de Janeiro). Sublinhando a regra de que, em princípio, cabe ao doente
provar os requisitos da responsabilidade — “Voraussetzunggen des Anspruchsgrunds” —
do médico (“namentlich den Behandlungsfehler- und schuldshaften Eingriff in die körper-
liche Integrität”), no direito alemão, vide Andreas SPICKHOFF, Das System der Arzthaftung
im reformierten Schuldrecht, in NJW, 2002, Heft 35, p. 2530. Também, no ordenamento
inglês, numa acção de responsabilidade (liability for damages) cabe ao autor (plaintiff) pro-
var a existência de um dever (duty) a ser observado pelo demandado (defendant), a inob-
servância desse dever (breach of duty) e a verificação de um dano (loss or damage) que
tem de identificar e avaliar, segundo a teste do “balance of probabilities”. Vide, por exem-
plo, decisão do Court of Appeal, Civil Division de 14 de Novembro de 1986, no caso Hot-
son v East Berkshire AHA, in [1987] 1 All ER, p. 216.
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direito português no n.º 1 do art. 342.º do Código Civil, recai sobre o deman-
dante o ónus da prova dos factos constitutivos do direito que invoca e pre-
tende que seja reconhecido judicialmente, cabendo ao demandado o encargo
da demonstração dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos desse
direito e do seu correlativo dever. Esta regra assenta numa escolha do legis-
lador baseada em vários critérios (de justiça, de oportunidade, de certeza),
estando dotada da generalidade e abstracção características das normas jurí-
dicas. Trata-se de uma regra, anterior e externa ao processo, que define
estaticamente quem suportará o risco probatório, adjudicando-o entre as par-
tes contendoras. O julgador, em princípio, não pode alterá-la, dada a obe-
diência aos princípios de igualdade das partes e do due process of law.

Caberá, portanto, ao doente alegar e provar factos demonstrativos da
verificação, in casu, dos pressupostos de responsabilidade civil. Ele inten-
tará, então, trazer ao processo todos os elementos probatórios que ates-
tem a verificação dos factos fundadores da sua pretensão, e o médico
demandado esforçar-se-á por tornar patente a não veracidade daqueles fac-
tos, ou por evidenciar outros, que inviabilizem o efeito (ressarcitório) que
o autor, daqueles pretende extrair. O paciente procurará, então, provar
que a prática, pelo médico, de um facto ilícito e culposo lhe causou um
dano. O profissional tentará demonstrar que a sua actuação não foi ilícita
— dada a verificação de uma causa justificativa do seu comportamento, por
exemplo —, ou que não foi culposa — por verificação de factos que tor-
nam inexigível outra conduta, nas circunstâncias em que actuou — ou que
não foi causa eficiente do dano ocorrido — porque, o nexo causal foi
quebrado por um facto de terceiro que lhe é estranho, por um facto do pró-
prio lesado ou por um facto fortuito ou de força maior.

Excepções àquela regra existirão, apenas, em princípio (11), no que res-
peita à prova da culpa, nas situações que, no âmbito da responsabilidade
extra-obrigacional, suscitem a aplicação da presunção do n.º 2 do art. 493.º (12),
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(11) Excepções a este princípio, podendo funcionar como mecanismos inversores do
encargo probatório, serão as constituídas pela possibilidade de apreciação da conduta das
partes e de ponderação da dificuldade do encargo probatório, nos termos do art. 519.º do
Código do Processo Civil e do art. 344.º do Código Civil). As presunções hominis (art. 351.º
do Código Civil) desempenharão também um papel de relevo na atenuação da rigidez do
princípio assinalado. Sobre estes mecanismos no ordenamento português, vide infra e
também o nosso A Responsabilidade Civil do Médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 364 e ss.

(12) Vide FIGUEIREDO DIAS e SINDE MONTEIRO, in Boletim do Ministério da Justiça,
n.º 332, Janeiro de 1984, p. 53, e HENRIQUES GASPAR, op. cit., p. 351. O exemplo para-
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por força da especial perigosidade dos instrumentos utilizados, e nas situa-
ções de responsabilidade contratual, na medida em que se entenda que a pre-
sunção de culpa do devedor do n.º 1 do art. 799.º, não é afastada nos casos
em que a obrigação incumprida seja de meios (como é a regra, na activi-
dade médica). Nestes casos deverá o clínico demonstrar que actuou sem
culpa, para não ser responsabilizado (13).

Ora, descontadas estas excepções acabadas de referir, nos casos de falta,
insuficiência ou contradição do resultado da actividade probatória que não
permitam ao juiz convencer-se da reunião in casu dos pressupostos de
responsabilidade civil, a decisão a adoptar decorrerá da aplicação das nor-
mas de distribuição do ónus da prova, traduzindo-se, em termos práticos,
na denegação do reconhecimento de um direito indemnizatório ao doente.
O “risco” adveniente da incerteza do conhecimento judicial da matéria
fáctica correrá, portanto, por conta deste último.

Este resultado deve merecer uma reflexão aturada dado que, fre-
quentemente nas hipóteses fácticas em que se discute a responsabilidade do
profissional médico, o julgador, detecta e afirma a existência de um acto
censurável do agente e conhece a grande plausibilidade — mas não uma
certeza que revista o grau que sói exigir-se — de aquele acto ser a causa
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digmático é o do emprego de um bisturi eléctrico que envolve, em virtude da sua alimen-
tação com energia eléctrica, uma série de perigos. Mas, também, serão subsumíveis ao
mesmo regime, as hipóteses em que se produzam danos decorrentes da utilização de uma
incubadora com termóstato estabilizador da temperatura ou danos derivados de um trata-
mento médico com ondas curtas ou raios x ou de um tratamento dentário com broca.
Estes dois últimos exemplos são apresentados por ANTUNES VARELA, Das Obrigações em
Geral, Vol. I, 4.ª reimpressão da 10.ª Ed., Coimbra, Almedina, 2006, p. 595. Este Autor
subsume, também, ao n.º 1 do art. 493.º — em que é consagrada uma presunção de culpa,
que recai sobre o detentor de coisas móveis com dever de as vigiar — os danos causados
por agulhas médicas. Idem, p. 494. Vide o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 24
de Abril de 2007 (in Colectânea de Jurisprudência, Ano XXXII, 2007, T. I, pp. 105 e ss.)
em que se apresentam como exemplos de situações de emprego de meios perigosos, pelos
médicos, em que pode ser aplicada a presunção do n.º 2 do art. 493.º, as hipóteses de uso
de aparelhos de ressonância magnética, de anestesia, de hemodiálise e incubadoras.
O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de Março de 2007 (in Colectânea de Juris-
prudência. Ac. STJ, Ano XXXII, 2007, T I, pp. 122 e ss.) considerou subsumível ao
mesmo normativo a transfusão de sangue necessária para debelar uma anemia subsequente
a uma cirurgia de correcção a uma fractura da tíbia.

(13) Valendo uma presunção legal, aquele que estava obrigado a provar o facto pre-
sumido fica liberto desse encargo. Claro que a dispensa respeita apenas ao facto presumido,
já não ao facto que serve de base à presunção, o qual tem que ser provado. ANTUNES
VARELA et alii, Manual de processo Civil, 2.ª Ed., Coimbra Editora, 1985, p. 503.
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do dano verificado, e que o doente pretende que seja reparado. Ora, tal não
parece ser — de acordo com o que decorre do nosso sistema jurídico de
responsabilidade civil —, suficiente para se proceder à deslocação do dano
sofrido por um lesado especialmente fragilizado para a esfera do autor do
acto reprovável, que com alta probabilidade o causou.

A complexidade probatória e a inerente margem irrefragável de incer-
teza gnoseológica na apreensão do verdadeiro decurso dos acontecimentos
vividos converte-se, assim, num escudo protector do profissional, quase
inexpugnável para o doente. Por consequência, as regras relativas ao ónus
da prova deixam de ser, nestes casos, meras regras de distribuição do
encargo probatório e de repartição, entre as partes, do risco a ele inerente,
transformando-se em mecanismo de pré-determinação sistemática de insu-
cesso de uma delas (o doente) em favor da outra (o médico) e de amplia-
ção injusta (porque excessiva face aos fundamentos últimos do sistema
substancial legalmente delineado) da área de concretização do princípio
do “casum sentit dominus”.

3. Para a assinalada circunscrição prática do exíguo perímetro de
responsabilidade do médico — como, aliás, doutros profissionais liberais
— face à área de responsabilização do devedor comum contribuiu, também,
uma laboriosa construção jurídica — onde pontifica, por um lado, a cria-
ção de uma especial culpa médica tradutora da exigência de um nível
superior de censura do profissional para que a responsabilidade deste seja
desencadeada e, por outro lado, a qualificação demoguiana da obrigação do
médico como obrigação de meios.

Na verdade, por um lado, operou-se, a criação pretoriana da denomi-
nada “culpa profissional”, figura que tendo surgido em França (14), veio a
ser acolhida noutros ordenamentos (15). Assim, para afirmar a responsa-
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(14) Sobre a construção jurisprudencial da culpa médica em França, veja-se Adrien
POMMEROL, in La responsabilité Médicale davant les tribunaux — étude théorique et pra-
tique de jurisprudence médicale mise au courant des décisions judiciaires les plus récen-
tes, Paris, Librairie du Recueil Sirey, s.d., pp. 14 e ss., e René SAVATIER, La Responsabi-
lité Médicale, Paris, P. Lethielleux Éditeur, 1948, Collection du Centre d`Études LAENNEC,
Textos das Conferências dadas na Universidade do Louvain em Abril de 1948, pp. 29 e ss.

(15) Igual tendência se desenvolveu, na jurisprudência italiana anterior ao Código
de 1942. Sobre a evolução da noção da colpa professionale, em Itália, vide Alessandro
CIATTI, Responsabilità medica e decisione sul fatto incerto, Pádua, CEDAM, 2002, p. 78
e Giovanna VISINTINI, I fatti illeciti. II. La colpa in rapporto agli altri criteri di imputa-
zione della responsabilità, Padova, CEDAM, 1990, pp. 128 e ss. Tal entendimento encon-
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bilidade do profissional (médico), passou a exigir-se que o comportamento
dele revelasse dolo ou, pelo menos uma negligência grosseira. Então, a ope-
ração de apreciação da culpa do profissional (médico), deixava de consti-
tuir, portanto, uma mera concretização dos princípios gerais, em que sim-
plesmente se reportariam os conceitos de imperícia, de negligência e de
imprudência a uma concreta acção de um profissional de uma dada área de
actividade. A “culpa profissional” consubstanciaria, antes, uma noção
autónoma, diferente da culpa comum, tradutora de um especial juízo de cen-
sura, revelador de um grau mais intenso de desvalor da conduta do pro-
fissional. Desta forma existiria uma atenuação da severidade do padrão de
julgamento dos profissionais, que, no que respeita aos médicos, seria um
corolário da liberdade terapêutica dos mesmos e da natureza hipotética da
ciência médica (16).
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trou, depois, eco no Código Civil italiano, já que, no art. 2236.º desse diploma, se dispõe
que: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici de speciale difficoltà, il pres-
tatore d`opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Assim,
através desta disposição, deu-se guarida, na letra da lei, à orientação jurisprudencial que se
desenvolvera, em Itália, nos anos trinta, e que favorecia os profissionais vinculados ao
cumprimento de obrigações de meios, responsabilizando-os, apenas em caso de incumpri-
mento com culpa grave ou dolo, com o objectivo de “non paralizzare eccessivamente” a
respectiva actividade, como explicava G. CATTANEO, La Responsabilità del Professionista,
Milano, Dott. A Giuffrè-Editore, 1958, pp. 69 e 70.

(16) Entre nós, apesar de não existir uma norma como a do art. 2236.º do Código Civil
italiano, a especial dificuldade da prestação a realizar pelo profissional deve ser atendida
na apreciação da culpa, importando não uma atenuação do nível de exigência, mas uma ade-
quação do modelo de avaliação da mesma. O critério aferidor da culpa, ainda que uno,
ganha, na sua aplicação, a variedade que o contacto com a realidade reclama e, nos casos
de um actuar profissional permite incorporar a especificidade do acto desempenhado. É que
a dificuldade da prestação realizada — que derivará da complexidade dos actos a praticar,
mas também de factores exógenos que se prendem com os condicionalismos técnicos e espá-
cio-temporais em que o médico actua (a álea) — deverão ser considerados, na medida
em que o bom profissional que nos serve de padrão tem que ser colocado, no contexto de
actuação do concreto agente — “em face das circunstâncias de cada caso” (n.º 2 do
art. 487.º). Ora, assim sendo, se a prestação a realizar é muito complexa, poderão justifi-
car-se pequenos descuidos, ou o desconhecimento de descobertas recentes para situações
muito específicas — descuidos e desconhecimentos que um “bom profissional” poderá
cometer, ou em que pode incorrer. As “circunstâncias do caso concreto” podem tornar-lhe
inexigível, um outro comportamento. A actuação, numa hipótese de urgência, para, por
exemplo, salvar a vida de um doente face a um perigo iminente da sua perda, enquanto con-
figuradora de uma gestão de negócios, pode suscitar um tratamento mais benevolente, se
se entender que, nesses casos o gestor (médico) só deve responder pelos danos causados
com dolo ou negligência grosseira. Sobre esta tese, vide JÚLIO GOMES, A gestão de Negó-
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Esta orientação judicial e doutrinal foi, no entanto, ultrapassada, mesmo
onde existe um fundamento legal para a mesma (17). Tal mutação foi
acompanhada de uma concomitante exigência de certeza na prova da culpa
do profissional, qualquer que seja a sua intensidade. Destacou-se, por-
tanto, que mais importante do que um grau determinado — mais intenso —
de culpa, é a constatação inequívoca da existência da mesma (18).

De qualquer modo, subsiste, ainda, a outra dificuldade enunciada. Na
verdade, a qualificação da obrigação do médico, em regra, como obriga-
ção de meios importará um agravamento da posição do doente-lesado dado
que, segundo certa perspectiva, o credor de uma prestação de assistência
médica deficiente, nesses casos, não beneficia da presunção de culpa que
recai sobre a generalidade dos devedores inadimplentes (e que, entre nós,
se encontra consagrada no n.º 1 do art. 799.º). Assim, o credor, para obter
o ressarcimento dos danos que o incumprimento lhe acarretou terá o ónus
de demonstrar que o não cumprimento da obrigação se ficou a dever a
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cios. Um Instituto jurídico numa encruzilhada, Coimbra, 1993, Separata do Vol. XXXIX
do Suplemento ao Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pp. 184
e ss. VAZ SERRA, não propugnando essa limitação, defendeu, no entanto que, nos casos ora
considerados, o julgador poderá ser mais flexível na apreciação da culpa, dado que um com-
portamento menos apurado pode justificar-se, à luz da urgência da actuação. Gestão de
Negócios, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 66, Maio de 1957, p. 135. Este Autor
propôs, no articulado que apresentou (art. 3.º, n.º 8 in fine), no âmbito dos trabalhos pre-
paratórios do Código Civil, a consagração expressa de tal entendimento, o que não veio a
ocorrer. Idem, p. 270.

(17) Quanto ao caso francês, vide MAZEAUD e CHABAS, Leçons de Droit Civil. Obli-
gations — théorie générale, 9.ª Ed., Paris, Éditions Montchrestien, 1998, T. II, Vol. 1.º, pp. 485
e ss. Quanto a Itália, e apesar da previsão do art. 2236.º do Código Civil italiano, veja-se o
idêntico abandono do acolhimento da “culpa profissional”, G. CATTANEO, op. cit., p. 71.

(18) Assim, VAZ SERRA, quando exige que a culpa do médico que errou na fase de
diagnóstico ou de tratamento seja “bem clara” (Algumas questões em matéria de respon-
sabilidade civil, in Boletim do Ministério da Justiça n.º 93, Fevereiro de 1960, p. 43.).
No mesmo sentido, SINDE MONTEIRO, em exposição oral, no Congresso Internacional de Res-
ponsabilidade Civil dos Médicos, do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito
de Coimbra, nos dias 23 e 24 de Abril de 2004. Assim também para o direito italiano e
apesar dos dados normativos vigentes, vide Giovanna VISINTINI, Inadempimento e mora
del debitore, Artt. 1218-1222, Il codice civile, Commentario, diretto da Piero Sclesinger, Giuf-
frè Editore, 1987, p. 190 e CATTANEO, op. cit., p. 70: “… quando si parla di colpa «evi-
dente», «palese» o «certa», si esprime un concetto che non ha niente che fare com la
misura della colpa. Siamo invece nel campo del libero convicimento del giudice, della prova
nel processo. Poichè tale prova è assai difficille da raggiungere in materia professio-
nale, si ammonisce giustamente che anche qui è come sempre necessaria la certezza per
poter condannare…”.
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um comportamento censurável do devedor (19). E a verdade é que mesmo
que não se professe esse entendimento e se considere que a qualificação
da obrigação do médico como obrigação de meios não preclude a aplica-
ção da referida presunção de culpa — como nos parece ser melhor enten-
dimento (20) — não se eliminam as dificuldades com que é confrontado o
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(19) Entre nós, TEIXEIRA DE SOUSA pronuncia-se pela não aplicação da presunção de
culpa estabelecida no n.º 1 do art. 799.º, no âmbito da responsabilidade médica. Segundo
este Autor, “dado que a posição do médico não deve ser sobrecarregada, através da repar-
tição do ónus da prova, com a demonstração de resultados que não garantiu, nem podia
garantir, o regime do ónus da prova da culpa deve ser sempre o da responsabilidade extra-
contratual”. In Sobre o ónus da prova nas acções de responsabilidade civil médica, in
Direito da Saúde e Bioética, Lisboa, AAFDL, 1996, p. 137. No sentido da não aplicação,
por princípio, da presunção de culpa, também, se manifesta MOITINHO DE ALMEIDA, in
Responsabilidade civil do médico e o seu seguro, Scientia Ivridica, T. XXI, Jan.-Abril, 1972,
p. 337. Afirmando a equivalência da repartição do ónus da prova à do regime do domí-
nio delitual, vide Acórdão da Relação de Coimbra de 4 de Abril de 1995 (in Colectânea
de Jurisprudência, Ano XX, 1995, T. II, pp. 31 e ss., em especial pp. 33-34). Igualmente,
afastando a aplicação da presunção de culpa à actividade médica, por consubstanciar o
objecto de uma mera obrigação de meios, veja-se, por exemplo, o Acórdão Tribunal da Rela-
ção do Porto de 6 de Março de 2006 (in Colectânea de Jurisprudência, Ano XXXI, 2006,
T. II, p. 153). Também o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 24 de Abril de
2007, (in Colectânea de Jurisprudência, Ano XXXII, 2007, T. I, p. 110) é claro a apontar
como critério distintivo para aplicação ou não da presunção de culpa do n.º 2 do art. 799.º,
a qualificação da obrigação do médico como obrigação de resultado ou de meios, respec-
tivamente.

(20) Diz-nos LEBRE DE FREITAS que “No caso da obrigação de meios, a tradicional-
mente chamada presunção de culpa (…) não deixa de operar, nos termos gerais”, in
A responsabilidade dos Profissionais liberais, in “Estudos sobre direito civil e processo civil”,
Coimbra, Coimbra Editora, Setembro de 2002, p. 821. Nesse sentido se pronunciam, a pro-
pósito da obrigação do médico, FIGUEIREDO DIAS e SINDE MONTEIRO (Responsabilidade
Médica…, cit., p. 46), André DIAS PEREIRA (O consentimento informado na relação médico-
paciente. Estudo de Direito Civil, Coimbra, Coimbra Editora, Junho de 2004, p. 426),
Cunha GOMES RODRIGUES (Reflexões em torno da responsabilidade civil dos médicos, in
Direito e Justiça, Ano 2000, Vol. XIV, Tomo 3, pp. 182 e ss. e 209) e, em geral, MENE-
ZES LEITÃO (Direito das Obrigações, Vol. I. Introdução da Constituição das Obrigações,
4.ª Ed., Almedina, 2005, p. 130) e GOMES DA SILVA. Este Autor rejeita, a assinalada dife-
rença sob o ponto de vista probatório, concluindo que como “as obrigações de meio têm
sempre em vista um fim” quando “este falha por completo pode, em certos casos, presu-
mir-se a culpa.” Exemplifica com a obrigação de diligência do depositário, na hipótese de
ele perder a coisa. In O dever de prestar e o dever de indemnizar, Vol. I, Lisboa, 1944,
p. 321. Admitindo a aplicação da presunção de culpa no âmbito da responsabilidade con-
tratual do médico, vide o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Novembro
de 2007 (in www.dgsi.pt) e o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18 de Setem-
bro de 2007 (in www.datajuris.pt). No último, pode ler-se que “não estando em causa a
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doente, credor de uma prestação de assistência médica — ou o credor de uma
outra obrigação de meios. Uma consideração mais atenta, demonstra que,
dada a necessidade de o devedor provar o incumprimento, que considera
ter existido, e, no qual, funda a sua pretensão ressarcitória, a tarefa demons-
trativa dessa realidade apresenta-se, por si só, de difícil consecução (21).

Ora, apesar de assistirmos, nos tempos mais recentes, ao desmoronar
de muitas daquelas barreiras explícitas que proporcionavam um tratamento
mais benevolente aos profissionais (22), persistem estas outras, menos visí-
veis, que apresentam igual ou, até maior eficácia restritiva: as que resul-
tam das dificuldades de demonstração dos pressupostos da responsabili-
dade civil. Sob a capa da aplicação do regime geral vigente, verifica-se
— dada a impotência na cognição (judicial) dos factos relevantes para a
determinação da existência dos pressupostos enunciados — uma efectiva
não aplicação sistemática do mesmo. Em virtude da dificuldade probatória,
o regime da responsabilidade civil revelar-se-á, neste sector da realidade,
letra (quase) morta, porque de muito difícil aplicação. Verifica-se, assim,
uma “frustração prática de princípios ou da dogmática geralmente estabe-
lecida na matéria obrigacional” (23). Quid leges sine moribus!

Ora, em muitas situações em que é discutida a responsabilidade do pro-
fissional médico, parece que o sistema da responsabilidade civil, tal qual
está formulado e conjugado com as regras da distribuição do ónus proba-
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prestação de um resultado, quando se invoque o cumprimento defeituoso é necessário pro-
var a desconformidade objectiva entre o acto praticado e as leges artis, só depois funcio-
nando a presunção de culpa, a ilidir mediante prova de que a desconformidade não se
deveu a culpa do agente”.

(21) Vide, para maiores desenvolvimentos a este propósito, o nosso A Responsabili-
dade civil do médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 103 e ss.

(22) Por um lado, já nos referimos ao desaparecimento da denominada “culpa pro-
fissional”. Por outro, apesar de a tradicional summa divisio ente obrigações de meios e obri-
gações de resultado, desenvolvida por René DEMOGUE (Traité Des Obligations en Général,
Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1925, T. V, n.º 1237, pp. 538 e ss.), manter os seus
préstimos, assiste-se ao reconhecimento de um crescente número de áreas, em que, dada a
menor influência de factores não controlados pelo profissional, a obrigação do médico é
reconduzida à categoria das obrigações de resultado. Veja-se, a este propósito, o nosso
A Responsabilidade civil do médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 93 e ss.

(23) RIBEIRO DE FARIA, Da prova na responsabilidade civil médica — Reflexões em torno
do direito alemão, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ano I,
2004, p. 118. Então, “as queixas contra o sistema não dizem tanto respeito aos princípios que
o regem como à dificuldade em lhes dar efectivação prática”. No mesmo sentido, SINDE MON-
TEIRO, Responsabilidade Médica, in Revista de Direito e Economia 6/7 (1980/1981), p. 396.
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tório, não está a operar uma distribuição dos danos — pelas esferas do
lesante e do lesado — conforme ao respectivo “fundamento ético decorrente
da concepção do homem como um ser auto-responsável”: a culpa como
“justificação originária” da responsabilidade (24). Temos em mente as
situações muito frequentes em que o doente, apesar de demonstrar a prá-
tica de um facto ilícito e culposo por parte do médico, não consegue
desembaraçar-se do ónus da prova do nexo causal entre aquele acto e os
danos sofridos. A presença in casu de outros factores endógenos e exó-
genos com potencial eficácia produtiva de danos da espécie concretizada
impossibilita o indispensável juízo de certeza sobre o encadeamento cau-
sal efectivamente ocorrido.

II — A INCERTEZA NA AFIRMAÇÃO DO NEXO DE CON-
DICIONALIDADE E SUA INCIDÊNCIA SOBRE O
DOENTE

Consideremos o seguinte exemplo. Um determinado paciente neces-
sita de uma operação urgente que lhe proporciona certas possibilidades
de cura. Por um acto negligente do médico, a operação é adiada e, quando
é levada a cabo, as possibilidades de sucesso são menores. Apesar da
cirurgia ser realizada de um modo tecnicamente irrepreensível, a recupe-
ração não chega a concretizar-se e consuma-se uma incapacidade física
permanente. Quem pode, por ela, ser responsabilizado? A natureza ou o
médico? Será o dano atribuível ao incumprimento do devedor? Qual é a
efectiva causa da concretização do dano ocorrido? O doente afirmará que
foi a conduta culposa do médico; o profissional afiançará que foi uma
causa estranha e, por ele, não controlável. Em todo o caso, se o doente não
conseguir provar que, sem a dilação temporal injustificada, a intervenção
teria sido bem sucedida, não poderá ser indemnizado pelos danos sofridos
pela consumação da referida incapacidade.

Será, aliás, o que acontece, então, quando os peritos informam o jul-
gador que, aquele comportamento deficiente do médico é idóneo a causar
aquele dano constatado (afirmam, portanto, a adequação do acto ilícito
para o dano), declarando que ele aumentou — num nível mais ou menos
elevado — as probabilidades de ocorrência do mesmo, mas se recusam a
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(24) EWALD HÖRSTER, op. cit., p. 327.
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asseverar, com o rigor científico que lhes é exigido, que o dano se ficou
a dever àquele comportamento — pois detectam, no caso, outras causas pos-
síveis para o mesmo resultado (25).

A aplicação do teste da conditio sine qua non no âmbito das matérias
a que nos referimos revela-se, pois, complexo: ainda que seja fornecido ao
julgador o mais elevado nível de clarividência que a ciência médica pro-
porciona, no que concerne à matéria factual, tal não é suficiente para for-
mular um juízo positivo de condicionalidade, e portanto o nexo causal,
entre o acto do médico e a incapacidade (26), é rejeitado. Somos, então,
confrontados com a dificuldade de determinação da incidência do com-
portamento do médico para o resultado final — saber se a sua conduta foi
dotada de uma operatividade causal ou meramente ocasional — decor-
rente da concorrência, nos casos de responsabilidade médica, do compor-
tamento médico com outros factores lesivos: desde logo, os agentes pato-
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(25) Ao pluralismo de factores concorrentes, na mesma situação, acresce uma outra
dificuldade que resulta do frequente conhecimento inexacto do iter factual ocorrido. A igno-
rância do nexo de procedência, que eventualmente liga os factos, decorre do desconheci-
mento da sequência cronológica dos mesmos. A este propósito, refira-se uma situação
que foi submetida à apreciação dos tribunais argentinos. No caso, apenas se dá por demons-
trada a verificação de uma cirurgia e o facto de a doente a ela submetida ter ficado em estado
vegetativo, em consequência de uma paragem cardíaca. Para além deste núcleo factual, tudo
é nublado. Segundo os herdeiros da doente, iniciada a intervenção, um defeito do bisturi
eléctrico produziu um arco voltaico que conduziu à paragem cardíaca que, prolongando-se
no tempo, provocou a descerebração da paciente. A versão dos médicos é distinta: após
o início das incisões, verificou-se uma paragem cardíaca; os actos de reanimação implica-
ram o uso de dispositivos eléctricos que motivaram a descarga. Neste caso, apesar de
assente o mau funcionamento de um instrumento carecido de alimentação eléctrica, não foi
possível reconstruir com precisão, o momento em que a sua utilização ocorrera — se antes
da paragem cardíaca, provocando-a; se depois dela, com o intuito de a superar. Da deter-
minação da ordem dos acontecimentos dependia a afirmação do nexo causal entre a repro-
vável utilização de um utensílio em mau estado e a paragem cardíaca que se reconhecia ser
a causa imediata do resultado final verificado. O tribunal convenceu-se da verdade da
primeira tese e condenou os médicos. Caso Lirusso c/ Sanatório Parque SA. Trata-se do
caso que motivou um dos julgadores do mesmo a edificar a tese do ónus probatório dinâ-
mico de que falaremos mais à frente. Mosset ITURRASPE, Responsabilidad por daños.
Tomo VIII Responsabilidad de los professionales, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Edito-
res, Junho de 2001, p. 408.

(26) Estamos a referir-nos, sempre à contribuição causal para a consumação da defi-
ciência. O comportamento do médico constituirá a causa jurídica de outras espécies de danos,
nomeadamente os gastos inerentes ao adiamento da operação, as vantagens que deixou de
auferir (não comparência no seu local de trabalho, por exemplo), e as dores e sofrimentos
padecidos, em virtude da maior dilação na sua realização.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



génicos que já iniciaram o seu processo lesivo antes da intervenção do
médico e que continuam a exercê-lo, apesar dessa intervenção que visa com-
batê-los (27). Há uma causalidade natural que virtualmente conduziria ao
dano. A actuação do médico “incorpora” uma outra causalidade no curso
de acontecimentos, verificando-se, então, uma interacção entre as duas
causas — a natural e a iniciada pelo médico — o que dificulta, ou impede
a tarefa de destrinçar a eficácia de cada uma delas, para a produção do dano
verificado (28), e a afirmação de que o comportamento do médico consti-
tuiu uma condição necessária do mesmo. Apenas se pode asseverar que
na falta daquele acto culposo existia uma chance maior de evitar o dano (29).
Neste contexto, a desconsideração desta chance através de uma aplicação
rígida da regra da conditio sine qua non conduzirá, segundo Trimarchi, a
“resultati iniqui” (30).
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(27) Jörg FASTENRATH dá-nos conta dessa dificuldade: “so wird es um so schwieri-
ger für ihn [para o demandante], einen Ursachenzusammenhang zwischen der Handlung oder
dem Pflichtwidrigen Unterlassen einer geboten Handlug durch den vermeintlichen Schädiger
und dem Schaden herzustellen. Der Behandelnde Arzt beherrscht den Organismus des
Kranken nur in begrentzem Umfang. Ein negatives Ergebnis läβt daher nicht in jedem Fall
auf einen Behandlungsfehler schlieβen. Ein Leiden oder die Verschlechterung desselben
kann sich unabhängig von der ärztlichen Therapie entwickeln. (…)” In Arzthaftpflichtprozeβ
und Beweislastverteilung, Peter Lang Frankfurt am main, Bern, New York, Paris, 1990, Euro-
päische Hochschulschriften, Reihe 2, Rechtswissenschaft, Bd 983, p. 24.

(28) “A condition or force also may operate as a contributing cause of an injury in one
respect and as preexisting condition in another”. J. KING dá-nos, como exemplo, a situação
de um médico não diagnosticar, por erro culposo, a doença que afecta o doente. Esta acaba
por evoluir provocando um resultado final lesivo. A causa deste resultado é a doença, mas
o comportamento do médico, para ele, também, contribuiu. Causation, valuation, and chance
in personal injury torts involving pre-existing conditions and future consequences, in The Yale
Law Journal, Vol. 90, n.º 6, Maio, 1981, p. 1358. Annick DORSNER-DOLIVET atesta, também,
a superior dificuldade da operação de estabelecimento do nexo causal, no domínio médico,
deste modo: “La détermination du rôle de la faute dans la production du dommage est com-
pliquée, en premier lieu, par la situation pathologique sur laquelle l`activité du médecin
vient se greffer: il faut prendre garde de ne pas imputer au médecin les dommages qui sont
en rapport avec l`évolution morbide de l`état préexistant et non pas avec son comportement
fautif. La thérapeutique, d`autre part, est elle-même génératrice des risques et il est égale-
ment nécessaire de n`imputer au praticien que les dommages qui sont causés par une faute
commise par lui, à l`exclusion de ceux qui sont inhérent à la mise en œuvre de la thérapeutique
conformément aux règles d`art”. Anotação à Decisão da Cour de Cassation de 17 de Novem-
bro de 1982, in Recueil Dalloz 1984, 22.e Cahier Jurisp., p. 306.

(29) P. TRIMARCHI, Causalità e danno, Milão, Giuffrè-Editore, 1967, p. 16.
(30) Op. cit., p. 15. TRIMARCHI ilustra com o exemplo de verificação de um incên-

dio, num estabelecimento público, que não dispõe dos necessários dispositivos de segurança
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Em suma, e tomando emprestadas as palavras do ilustre Professor
Ribeiro de Faria, em muitos casos, a “concorrência de interferências cau-
sais” põe “a nu (…) a complexidade do próprio conceito de causalidade”,
dissolvendo a “unicidade” e “linearidade” da causa (31).

Assim, ao arrepio do que ocorre noutros ramos do saber científico (32),
o direito ao aceitar o teste da “conditio sine qua non” como um dos testes para
a afirmação da causalidade jurídica, não reconhece a incapacidade do juízo
humano para alcançar verdades absolutas e certezas inabaláveis.

A dificuldade assinalada agudiza-se, quando estamos perante situações de
responsabilidade civil fundada em actos omissivos. Ora, é o que ocorre
quando um médico não aplica a terapia adequada ou aplica-a, após um
período de dilação injustificado, e se pretende saber que repercussões, essa apli-
cação ou a aplicação atempada teriam no seu estado de saúde final (33).
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contra incêndio. Vários danos se concretizam em pessoas e coisas. Não se pode afirmar,
nem a eficácia, nem a inutilidade dos referidos dispositivos para impedir, estes danos, mas
apenas que a presença dos mesmos teria criado uma “chance non irrilevante di frenare
l`incendio a tempo o, quanto meno, di evitare certi danni”. Se se exigir ao lesado a
demonstração de que a omissão do lesante constituiu a conditio sine qua non da verifica-
ção do dano, a responsabilidade não será afirmada, o que representará uma “soluzione evi-
dentemente innaccettabile”. (Idem, p. 16).

(31) RIBEIRO DE FARIA, Da prova…, cit., p. 118.
(32) “A une heure où les sciences exactes elles-mêmes, sous l`influence de la notion

de probabilité, se départissent de leur dogmatisme, on est surpris de voir le droit rester dans
le corset d`infaillibilité que lui constitue l`extrême force de l`autorité de la chose jugée”,
diz-nos Alain BENABENT, La chance et le droit, Paris, Librairie Générale de droit et de juris-
prudence, 1973, p. 200.

(33) Frequentes são as situações de atraso culposo no diagnóstico de uma determi-
nada patologia ou na implementação da terapia adequada. Considerem-se a título ilustra-
tivo as situações fácticas subjacentes a decisões de tribunais suíços da I. Zivilkammer do
Obergerichtes de Zurique e da Kassationgericht de Zurique, do ano de 1989. Nestes
casos, verifica-se um atraso culposo na implementação do tratamento medicamente indicado
para o estado de um doente com cancro. O paciente morre. Prova-se apenas que com a
actuação correcta o doente teria 60% de chances de sobreviver. Vide FLEISCHER, Schaden-
sersatz für verlorene Chancen im Vertrags- und Deliktsrecht, in Juristen Zeitung, Ano 1999,
Heft 15-16, pp. 766 e ss., p. 767 e KOZIOL, Schadenersatz für den Verlust einer Chance,
in Festschrift für Hans Stoll zum 75. Geburtstag, Mohr Siebeck, p. 236. Também à deci-
são do Tribunal de Monza de 30 de Janeiro de 1998 (In Responsabilità civile e Previ-
denza, 1998, p. 696 e ss.) subjaz uma situação idêntica. Estava em causa um erro de
diagnóstico de um melanoma maligno no pescoço do paciente Sabini. A patologia não fora
detectada, apesar dos sintomas apresentados pelo doente, traduzidos em dores e intenso pru-
rido na região do pescoço coincidente com um sinal que aí se localizava. Ainda que
tivesse sido realizada uma intervenção para extracção do sinal, fora omitido o respectivo
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Importa sublinhar que, nos casos que estamos a considerar, não nos
encontramos perante a questão da causalidade alternativa hipotética ou da
relevância (negativa) de uma causa virtual. O surgimento de dita proble-
mática pressupõe, necessariamente, a prévia afirmação de que o acto do
agente desencadeou um processo causal que efectivamente originou o
dano, e portanto, de que aquele foi a condição necessária (e a causa real)
deste. A causa operante tem, então, que ter “induzido realmente a res-
ponsabilidade de uma pessoa” (34). Ora, é precisamente isso que não con-
segue afirmar-se, nos casos da espécie do que fornecemos supra como
exemplo ilustrativo, em virtude da falência do teste da condicionalidade.
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exame histológico. Oito meses mais tarde, e face a nova intervenção, realizada por outro
médico, sobre um sinal existente no dorso, foi detectado o melanoma. O doente morre, pas-
sados dois meses. Os relatórios periciais atestam que, no primeiro momento, o melanoma
estava no estádio I, e que, no decurso de oito meses havia evoluído para o estádio II,
apresentando metástases. Atestavam, também que, numa situação desta espécie, a realização
de uma intervenção cirúrgica, no primeiro momento, permite uma sobrevivência por um
período adicional de 5 anos, em 30% dos casos. Os peritos pronunciavam-se no sentido
de que, no caso concreto, a sobrevivência apresentava uma probabilidade de concretização
ainda maior. Tal será suficiente para afirmar o nexo causal entre o erro culposo do médico
e a verificação da morte do paciente? Esta questão mereceu uma resposta afirmativa do
tribunal italiano para condenar criminalmente o médico pela morte do doente, à luz do
entendimento probabilístico do nexo causal consagrado na emblemática decisão da Cassa-
ção italiana de 17 de Janeiro de 1992 e que tem merecido seguido nesse ordenamento. Sobre
esta opção jurisprudencial, em Itália, para ultrapassar a dificuldade de aferição e afirmação
do nexo causal, vide o nosso A Responsabilidade civil do médico. Reflexões sobre…,
cit., pp. 253 e ss.

(34) PEREIRA COELHO, O problema da causa virtual na Responsabilidade Civil, Coim-
bra, Livraria Almedina, Junho de 1998, p. 57. Assim, também, RIBEIRO DE FARIA: “para
se fazer intervir a figura da causalidade hipotética ou virtual tem de se partir de uma cau-
salidade real”. Da prova…, cit., p. 142. Uma vez assente aquele nexo e esta responsa-
bilidade, detecta-se um outro encadeamento causal (alternativo), que produziria igualmente
o dano, na ausência daquele acto (“nella sua singolarità concreta”), que constituiu a sua
causa efectiva. P. TRIMARCHI, op. cit., p. 168. Aparece, então, o problema de saber se esta
causa virtual exerce influência sobre a obrigação de indemnizar do autor da causa real do
dano. Sobre os pressupostos do problema da causalidade virtual, vide PEREIRA COELHO,
op. cit., pp. 56 e ss., e TRIMARCHI, op. cit., pp. 167 e ss. Ora, nas situações que conside-
ramos não se coloca a referida problemática, já que a dificuldade concerne, à formulação
do juízo de condicionalidade. Estamos, portanto, ainda num momento anterior, que é o de
saber se o facto operante (do médico) foi, ou não, causa (conditio sine qua non) do resul-
tado final. Ora, “se se nega a causalidade do 1.º facto (causa real) para o dano, não tem
sentido perguntar se o segundo facto (causa hipotética) tem influência sobre a obrigação de
indemnizar o dano do autor do 1.º facto, obrigação de indemnizar… que não existe”.
PEREIRA COELHO, op. cit., p. 90.

28
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Concluímos, então, que a existência de distintos segmentos causais não
se repercute — como poderia e, talvez se imponha como procuraremos ave-
riguar — na responsabilidade que deveria ser reconhecida ao médico, no
que concerne à específica incapacidade ocorrida, pelo acto desvalioso pra-
ticado (mas não é reconhecida, pela aparente falta de verificação de um dos
requisitos do direito à indemnização), e mais especificamente no quantum
reparatório que ele deveria ser condenado a pagar. Há, portanto, uma desa-
dequação entre os “moldes” (jurídicos) e a “massa” factual que os vai preen-
cher. Ora, a matéria e a forma, nestas situações, não jogam e, por conse-
quência, frequentemente o instituto da responsabilidade civil não funciona.

III — DA NECESSIDADE DE UMA INTERVENÇÃO PRO
DAMNATO

1. No contexto referido, o resultado a que conduz uma perspec-
tiva maniqueísta do tudo ou nada — que aqui, assim, se traduzirá, quase
sempre em nada para o doente lesado, apesar do (demonstrado) acto ilí-
cito e culposo do médico — aponta-nos a necessidade de uma interven-
ção pro damnato, atendendo desde logo à natureza desequilibrada da
relação que se estabelece entre clínico e paciente e que se reflecte no plano
probatório.

A assimetria da relação entre o médico e o doente decorre, desde
logo, do carácter especializado da prestação médica e do desnível de conhe-
cimentos e de preparação técnico-científica entre ambas as partes (35).
O médico-devedor é um profissional prestador de assistência médica e o
doente-credor é, em regra, um leigo nessa matéria. Em caso de litígio, a
natureza técnica do acto gerador de responsabilidade, aliada à ignorância
do lesado, importa que a assunção do risco probatório por este sujeito
ocorra num plano de desigualdade (36). Os inconvenientes da respectiva
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(35) Diz-nos Andreas SPICKHOFF que a necessidade de esclarecimento, para a decisão
do julgador, dos “medizinischen Fachstandadrds” relevantes in casu, deverá conduzir a que
a tarefa probatória “In der Sphäre des wissenschaftlich ausgebildeten Mediziners liegt”, e que
“Etwaige Zweifel gehen insoweit zu seinen [do médico] Lasten”. Op. cit., p. 2537.

(36) A posição do doente caracteriza-se por uma dupla debilidade, simultaneamente
objectiva e subjectiva, atendendo à destrinça que Paolo CENDON e Patrizia ZIVIZ desenvolvem,
entre “debolezza oggettiva” (derivada da específica natureza da relação estabelecida entre
as partes) e “debolezza soggettiva” (decorrente do diferente estatuto social e económico das
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posição processual acentuam-se pela dificuldade de acesso à prova e con-
sequente exiguidade dos seus recursos probatórios. Desde logo, a falta
de colaboração dos peritos especializados na matéria controvertida, por
razões de solidariedade com os colegas de profissão — fenómeno conhe-
cido como “conspiração do silêncio” (37) — atenua, em termos práticos, o
auxílio que a prova pericial podia representar para o doente. A reconstrução
e demonstração factual dos acontecimentos necessários à fundamentação do
pedido ressarcitório apresentam-se tarefas difíceis para o mesmo, em vir-
tude do próprio condicionalismo do actuar médico que, muitas vezes, pres-
supõe um estado de inconsciência ou de menor lucidez do doente (38).

Encontramo-nos, pois, perante mais um exemplo das muitas situa-
ções fácticas assimétricas que têm solicitado, ao longo do tempo, a inter-
venção correctora do direito, sempre que os valores — entre eles, o da jus-
tiça —, que a disciplina jurídica visa servir, se encontram ameaçados.
Desembaraçado da concepção liberal individualista que inspirou os códi-
gos oitocentistas, o legislador assumiu a preocupação da tutela da parte mais
débil (39) e, nessa medida, introduziu alterações ao regime tradicional de
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mesmas). Segundo esses Autores, a presença de uma dessas características na parte que,
em princípio estaria onerada com a prova de determinados factos pode, por si só, justifi-
car uma inversão do ónus da prova, tendente à realização de uma igualdade substancial entre
os dois sujeitos intervenientes na demanda. L`inversione dell`onere della prova nel dirittto
civile, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1992, p. 776. É a constatação
de uma debilidade subjectiva que importa, por exemplo, o tratamento favorável do traba-
lhador (e, por vezes de certas categorias de trabalhadores), em vários pontos do regime de
direito de trabalho. Idem, p. 777.

(37) Trata-se de um fenómeno que é comum às categorias profissionais, em geral.
“Professional men tend to stick together”, formando “comunidades de silêncio”, como
afirma Dieter GIESEN, op. cit., pp. 700 e 707. Jean PENNEAU alerta para o facto de que, por
vezes, preocupações de fidelidade à verdade científica, são confundidas com uma fidelidade
aos seus pares justificada por um sentimento de corporativismo. La réforme…, cit., p. 532.
Haverá de qualquer forma uma tendência para os médicos insuflarem o âmbito da iatrogenia,
ie, o conjunto de todas as consequências lesivas derivadas dos riscos que o acto médico pra-
ticado envolve e que, portanto, não podem ser atribuídas a culpa do médico.

(38) A actuação médica desenrola-se “quase sempre, ou pelo menos muitas vezes
sem a sua [do doente] presença”. RIBEIRO DE FARIA, Da prova…, cit., p. 119.

(39) Considere-se, no que respeita ao âmbito da responsabilidade civil, a previsão da
responsabilidade objectiva que protege as vítimas de acidentes de viação ou de trabalho
(arts. 503.º e ss. do Código Civil e os arts. 281.º e ss. do Código do Trabalho), as pessoas
lesadas em acidente com ultraleves, aeronaves ou embarcações de recreio, os sujeitos pre-
judicados por instalações de energia eléctrica ou as pessoas lesadas por um produto colo-
cado em circulação com defeito (respectivamente o art. 40.º do DL n.º 238/2004, de 18
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regulação das relações jurídico-privadas, assente numa igualdade, muitas
vezes apenas formal (40). Assiste-se, assim, a uma valoração do direito das
Obrigações “«mais social» e menos mecanicista ou técnica” (41) que se
manifesta, por exemplo na introdução de crescentes limitações à autono-
mia privada, e na superação do princípio da culpa no âmbito da respon-
sabilidade civil.

Ora, à luz das preocupações recentes e crescentes de favorecimento do
lesado encontramos, então, nesse desequilíbrio, uma primeira razão para jus-
tificar uma intervenção que auxilie o doente, atenuando-lhe as dificuldades
probatórias no iter conducente ao ressarcimento dos danos que o mesmo
sofra em consequência de um acto desvalioso do médico.

2. Por outro lado, a posição do doente pode agravar-se pela estraté-
gia processual-probatória adoptada pelo médico demandado, e que se tra-
duz, frequentemente, na ausência de qualquer contributo qualificado para
o esclarecimento da factualidade em apreciação. Dada a regra de distri-
buição do ónus da demonstração dos factos discutidos — que libera o
médico do risco probatório — o profissional, em regra, assume uma ati-
tude passiva, negando qualquer colaboração relevante na fixação da maté-
ria factual a apreciar. No que concerne ao requisito do nexo causal, em
particular, esse comportamento processual é especialmente criticável, na
medida em que a dificuldade na aferição do liame causal derive, pelo
menos em parte, de um acto culposo praticado pelo médico (42). É ele que,
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de Dezembro; arts. 3.º e 10.º do DL n.º 321/89, de 25 de Setembro; art. 41.º do DL
n.º 124/2004, de 25 de Maio; arts. 509.º e 510.º do Código Civil e art. 1.º DL n.º 383/89,
de 6 de Novembro). Vejam-se as presunções de culpa dos arts. 491.º, 492.º e 493.º que faci-
litam a tarefa probatória dos lesados que sofram danos, nas situações aí previstas e a soli-
dariedade aplicável às obrigações de indemnização com pluralidade passiva — art. 497.º

(40) Sobre a superação do ideário individualista liberal, como passo preliminar para
um conjunto de intervenções protectoras de certas categorias de sujeitos, vide quanto à
objectivação da responsabilidade em certos domínios, ANTUNES VARELA, Das Obrigações
em Geral, I cit., pp. 523 e ss. e pp. 629 e ss. Quanto às limitações aos princípios da
autonomia privada e liberdade contratual, vide RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obriga-
ções, I, Coimbra, Livraria Almedina, 1990, pp. 11 e ss. e pp. 170 e ss. Sobre a protecção
dos consumidores, vide MENEZES LEITÃO, O direito do consumo…, cit., pp. 12 e ss.

(41) RIBEIRO DE FARIA, recorrendo a uma expressão de Esser-Schmidt, op. ult. cit.,
p. 12.

(42) Diz-nos VAZ SERRA, que “como foi ele [médico] quem culposamente deu lugar
a uma situação tão embaraçosa [dificuldade de prova do nexo causal], afigura-se dever
ser ele o onerado com a prova” do nexo causal. E será assim, segundo este Autor, por-
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com o seu comportamento desvalioso, torna mais nebulosa a tarefa de
descoberta da causa produtora do dano verificado: o acto censurável do pro-
fissional apresenta, paralelamente a outros factores actuantes in casu uma
potencialidade geradora do resultado ocorrido. Ora, apesar dessa conduta
desvaliosa, cabe ao doente — vítima do acto — e não ao médico — autor
do mesmo — convencer o julgador de que, de entre todos esses factores,
o comportamento reprovável do médico — que o doente, também, teve de
provar — constituiu condição da produção do dano, isto é, que este sem
aquele comportamento, e apesar dos demais factores actuantes, não se
teria produzido.

Este quadro de coisas é injustificado, tanto mais que o médico terá em
seu poder um conjunto de elementos que desempenham uma importante fun-
ção probatória (ficha clínica, estudos, resultados de exames, radiografias),
e um conjunto de informações importantes que, aliadas à sua preparação
técnica, lhe facilitariam, a tarefa de esclarecimento (com consequências a
nível de encargo probatório) que, segundo uma adequada consideração
dos factos, lhe deveria ser imposta.

3. Em terceiro lugar, a natureza dos bens violados por uma defi-
ciente realização da prestação debitória pelo médico (43) — vida, integri-
dade física e moral, saúde, … — constitui mais uma razão para fundar uma
atenuação ou eliminação das dificuldades injustificadas ao funcionamento
do instituto de responsabilidade civil, neste âmbito, e à realização das
finalidades que, através desse funcionamento, se visam alcançar (44).
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que a culpa “torna menos digna de tutela a posição do médico que a do lesado”. In Pro-
vas (Direito Probatório Material), in Boletim do Ministério da Justiça n.º 110, p. 166. Veja-se,
também, RIBEIRO DE FARIA, Da prova…, cit., pp. 121-122. Conclui este Autor que a irres-
ponsabilização, por dificuldades probatórias, de um médico, que viola culposamente regras
elementares de cuidado, revela-se uma solução mais injusta do que a responsabilização
do médico, que actuou daquela forma, por danos que não foram causados por ele, mas que
se presume terem sido. Idem, p. 181.

(43) O “rango da posizione colpita” constitui, segundo Paolo CENDON, um dos fun-
damentos para um tratamento favorável do lesado, nas hipóteses em que se discute a res-
ponsabilidade de um agente. Apresenta, como exemplo, os “tratamentos médico-cirúrgi-
cos” de rotina, em que se verifica a lesão de bens fundamentais da pessoa — vida, saúde,
integridade psico-física. Circostanze incerte e responsabilità civile, in Rivista Trimestrale
di Diritto e Procedura Civile, Ano 53, 1999, pp. 1254 e ss.

(44) Como o doente coloca nas mãos do médico os seus “interessi personali piu
preziosi” a respectiva tutela deverá ser “piuttosto rafforzata che attenuata”. G. CATTANEO,
op. cit., p. 72.
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Trata-se de bens merecedores de tutela constitucional (45), de protecção no
plano criminal e civil, sendo objecto de direitos de personalidade.

A dificuldade excessiva na efectivação da tutela de tais bens, pode equi-
valer, no plano dos efeitos práticos, a uma exclusão efectiva da responsa-
bilidade do profissional, com o aval ou, pelo menos, o desinteresse por parte
do legislador (46). O que se revela mais insustentável quando se considera
a invalidade com que são sancionadas as cláusulas limitativas e exonera-
tórias da responsabilidade dos médicos, por actos próprios ou de terceiros
auxiliares, dada a natureza dos bens envolvidos (47).

4. Por fim, uma solução jurídica que distribua o encargo probatório,
impondo a participação activa de ambas as partes, e em particular daquela
que é versada na matéria discutida, possibilitará um acesso, mais amplo e
facilitado, a elementos de prova de maior pertinência e consistência, para
o apuramento da veracidade dos enunciados factuais. Ora, a justiça de um
julgamento assenta, não só numa actividade procedimentalmente correcta
com respeito pelas normas que regem a actividade processual (concretizando
o “due process of law” anglo-saxónico), mas também na adequada inter-
pretação dos preceitos substantivos e princípios aplicáveis, e, acima de
tudo, no accertamento dos factos relevantes (48) em ordem à reconstrução

Rute Teixeira Pedro438

(45) Tal tutela encontra-se plasmada, entre outros, nos arts. 24.º, 25.º, 26.º e 64.º da
Constituição da República Portuguesa (CRP). Para além da referência à protecção propor-
cionada a esses bens pela previsão normativa nos vários preceitos constitucionais, cumpre
sublinhar que a CRP, à luz do disposto nos seus arts. 1.º e 2.º, pré-ordena “todo o sistema
jurídico ao respeito e ao desenvolvimento da dignidade da pessoa humana”. LUÍSA NETO,
O direito Fundamental à disposição sobre o próprio corpo. (A relevância da vontade na con-
figuração do seu regime), Coimbra Editora, 2004, Teses e Monografias FDUP, pp. 195-196.

(46) “Richiedere ad uno dei contendenti la prova di un fatto che, nella gran pate dei
casi, non si è in grado di provare significa negare l`applicazione di un disposto normativo,
con una sorta di tacita abrogatio”. Alessandro CIATTI, op. cit., p. 188.

(47) A prestação de serviços médicos é um dos exemplos de situações subsumíveis
ao n.º 2 do art. 800.º, que proíbe a exclusão da responsabilidade, por actos de auxiliares,
quando esses actos “representem a violação de deveres impostos por normas de ordem
pública”. Na verdade, “a generalidade dos deveres cuja violação, de forma típica envolve
responsabilidade médica, são impostos por normas de ordem pública”. Vide, por todos, PINTO
MONTEIRO, Cláusulas limitativas e de exclusão de Responsabilidade civil, Coimbra, Livra-
ria Almedina — Coimbra, 2003, pp. 309 e ss.

(48) TARUFFO considera que este accertamento é uma das três ordens de valores
envolvidas no “algoritmo” representativo da justiça de uma decisão. Os outros dois são:
a conformidade ao direito positivo vigente, através da “correttezza della scelta e
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verdadeira e racionalmente controlável do caso concreto ou melhor das
afirmações factuais que o compõem (49). O julgador deve optar pela ver-
são dos factos — de entre aquelas que lhe foram apresentadas — que seja
mais conforme à realidade dos mesmos, o que dependerá da “ampiezza e
credibilità” do material probatório que sustente cada uma delas (50).

5. Todas as razões acabadas de enunciar tornam imperiosa a pro-
cura de soluções protectoras do paciente, no seio da referida orientação geral
pro damnato do direito da responsabilidade civil. Por isso, múltiplas e
diversas têm sido as vias abertas, pela jurisprudência e pela doutrina estran-
geiras, com o intuito exposto. Desenvolvem-se, desde logo, soluções que
operam ao nível das regras que disciplinam o processo e, em particular, das
que distribuem o ónus da prova entre as partes processuais (51). Então,
através da utilização de um variado “instrumentarium processual” (52)
procura dar-se cumprimento a uma ideia de eficiência na distribuição do
ónus probatório, e por consequência, de promoção da busca da verdade
objectiva e de satisfação de imperativos de justiça.

Apesar de, em virtude da sua origem judicial e/ou doutrinal, estes
mecanismos não derivarem, nem importarem uma alteração formal das
regras gerais de repartição do ónus da prova, a verdade é que eles acabam
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dell`interpretazione della regola giuridica applicabile al caso” e a observância de um
“giusto processo”, através do “impiego di un procedimento valido e giusto per giungere alla
decisione”. Só uma combinação adequada dos três constitui garantia da adopção de uma
decisão justa. Idee per una teoria della decisione giusta, in Rivista Trimestrale di Diritto
e Procedura Civile, 1997, p. 319.

(49) Antonio CARRATTA, Prova e convencimento del giudice nel processo civile, in
Rivista di diritto processuale, Ano 2003, n.º 1 (Janeiro a Março), p. 37.

(50) TARUFFO, Idee…, cit., p. 323. Na falta de elementos probatórios suficientes
para o convencimento do juiz, a definição do sentido da sua decisão, à luz das regras de
distribuição do ónus da prova, pode importar o sacrifício da verdade “e quindi le pretese
di chi ha ragione”. Alessandro CIATTI, op. cit., p. 3.

(51) Trata-se da “pequena solução processual” na expressão de FLEISCHER, op. cit.,
p. 773. Não se esquece, no entanto, que as normas que distribuem o ónus da prova inte-
gram o denominado “direito probatório material”, constituindo preceitos de direito substantivo.
Vide VAZ SERRA, Provas…, cit., p. 62, e ANTUNES VARELA et alii, Manual de processo…,
cit., p. 445.

(52) A expressão é de Annamaria PRINCIGALLI que se refere, em particular ao orde-
namento alemão. In Crepuscolo della responsabilità medica nella Repubblica Federale di
Germania, in Rivista di Diritto Civile, ano XXIX, 1983, I, p. 419. Sobre os vários recur-
sos processuais, vide o nosso A Responsabilidade civil do médico. Reflexões sobre…,
cit., pp. 327 e ss.
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por lhes introduzir significativas alterações fácticas. A magnitude dessas
alterações apresenta-se diversa, já que alguns daqueles dispositivos pro-
porcionam uma mera facilitação da tarefa probatória do autor, sem que
haja qualquer deslocação do ónus da prova que continua a recair sobre a
pessoa originariamente onerada, à luz da regra geral aplicável (53); enquanto
outros dispositivos importam uma verdadeira inversão do ónus probató-
rio, transferindo-o para o demandado, que terá de destruir a presunção de
verificação da realidade controvertida, demonstrando o facto contrário
àquele que é dado como assente (54).

Na verdade, as inversões do ónus da prova aparecem, na jurispru-
dência estrangeira, nos dias de hoje, como um instrumento ágil para a
tutela de direitos subjectivos. Trata-se de uma “fenomenologia complessa
ed articulata”, que representa a superação do entendimento tradicional do
ónus da prova, como uma regra actuante apenas quando o julgador tenha
de decidir, não obstante a falta de elementos suficientes para uma deci-
são (55). Procura, assim, adequar-se o regime de repartição do ónus pro-
batório aplicável a uma dada factispecie às linhas gerais do instituto em que
ela se insere (responsabilidade civil, tutela do consumidor, protecção do tra-
balhador, …) (56).

Com aquele objectivo tutelador, e este adaptador, assiste-se, no âmbito
da responsabilidade civil, a uma inflação das hipóteses em que os tribunais
fazem intervir inversões do ónus probatório por eles criadas. As presun-
ções aparecem, assim, como instrumentos para a correcção das conse-
quências de uma aplicação rígida das regras de repartição “del rischio per
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(53) É, assim, necessária uma actividade probatória que garanta a aquisição judicial
de elementos fácticos suficientes — que, para esse efeito, em regra, devem consubstan-
ciar indícios plurais, concorrentes e graves da verificação do facto controvertido — para
permitir o desencadeamento do subsequente jogo de inferências, característico das pre-
sunções hominis ou judiciais. Esse jogo serve, ora para proteger uma parte que se encon-
tra numa situação de dificuldade probatória (Beweisnot, na terminologia alemã), ora para
favorecer a parte que no seio da relação material se apresenta numa posição de inferio-
ridade relativa.

(54) Sobre a distinção entre as noções de prova por presunções e de verdadeira inver-
são do ónus da prova, através de presunções de origem judicial vide Salvatore PATTI,
Ripartizione dell`onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da prodotto,
in Rivista di Diritto Civile, 1990, Parte I, pp. 711 e ss.

(55) Vittorio DENTI, L`inversione dell`onere della prova: rilievi introduttivi, in RTDPC,
1992, p. 709.

(56) Paolo CENDON e Patrizia ZIVIZ, op. cit., p. 763.
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l`incertezza di uno o più degli elementi della fattispecie” (57). O suporte
teórico para esse afã criativo apresenta-se variado (58), e próximo do que
subjaz à consagração legal de modificações ao regime geral de distribui-
ção do ónus da prova (59).

Por um lado, os órgãos judiciais sustentam o seu modus operandi,
numa ideia de repartição do encargo probatório que respeite as esferas de
risco de cada uma das partes, impondo àquela com cuja esfera de actua-
ção os factos controvertidos apresentam uma maior conexão, o ónus de os
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(57) Alessandro CIATTI, op. cit., p. 9. Obedecem, segundo VAZ SERRA (Provas…,
cit., p. 160), a um “princípio geral de distribuição exigível (zumutbar) da prova”. Este
Autor rejeitava uma distribuição do ónus probatório obediente a regras “absolutamente
fixas e mecânicas” que é apta a gerar “violências e absurdos, por inadequação a certos
casos “gritantes”. Idem, p. 164. O mesmo Autor, no âmbito dos trabalhos preparatórios
do Código Civil, defendeu que se poderia formular um princípio, segundo o qual, o
ónus da prova se inverteria, quando à luz das ideias de “razoabilidade e justiça”, a
demonstração de um facto pelo onerado se revelasse inexigível. Encontrava uma mani-
festação de tal princípio, nos casos em que a conduta culposa da contraparte tornasse
impossível a prova respectiva — tal corolário acabou por ser vertido no n.º 2 do art. 344.º
do Código Civil. Outra manifestação, que incluía no n.º 2 da redacção do artigo que pro-
punha — mas que não foi acolhida em letra de forma — era relativo à responsabili-
dade dos profissionais (que ilustrava com o caso do médico). Assim, aí se previa expres-
samente, a possibilidade de inversão do ónus da prova “nos processos de indemnização
contra profissionais, em relação ao nexo causalidade entre a conduta destes e o dano,
quando os ditos profissionais tenham, mediante actuação culposa, exposto a outra parte
a um perigo, que poderia ter causado o dano, o qual poderia também ter sido produzido
por outra causa”. Idem, p. 167.

(58) Vittorio DENTI, L`inversione…, cit., p. 710. PATTI destaca três razões justifi-
cativas da consagração de presunções legais: por um lado, a correspondência do facto pre-
sumido a critérios de certeza, verosimilhança ou probabilidade; por outro lado, uma fina-
lidade de facilitação da actividade de “accertamento” dos factos, onerando com a sua
demonstração a pessoa que se encontra na posição mais adequada para tal; por fim, um
objectivo de tutela da parte mais débil de uma relação (quando se endossa o encargo pro-
batório à outra parte, apesar de a elisão da presunção se apresentar difícil). Probatio e
praesumptio: attualità di un`antica contrapposizione, in RDC, ano XLVII, n.º 4, Julho-
-Agosto, 2001, pp. 485-486.

(59) Trata-se de presunções em tudo idênticas às legais, constituindo, a única dife-
rença entre elas, o facto do “veicolo storico per l`ingresso … nel sistema è questa volta,
non già dalla prescrizione formale di una legge, bensì dall`operato dei giudici.” Paolo
CENDON e Patrizia ZIVIZ, op. cit., 764. Através das presunções, o julgador, tal como o
legislador, procura “avvicinarsi alla verità utilizzando regole di esperienza e facendo
riferimento a ciò che appare più probabile”. PATTI, “Probatio e praesumptio: attualità
di un`antica contrapposizione”, in Rivista di Diritto Civile, ano XLVII, n.º 4 Luglio-
-Agosto, 2001, p. 491.
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demonstrar (60). Desta forma, dão relevância simultânea a considerações
de maior facilidade de prova (61).

Por outro lado, como fundamento legitimador de alterações judiciais
às regras de distribuição do ónus da prova, acresce um objectivo de cor-
recção de desequilíbrios (62) em determinadas relações sociais, tutelando a
parte que se encontra num plano de inferioridade (63).
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(60) O Reichsgericht, invoca exigências de “gerechten Interessenbwägung” na
fundamentação avançada para a aplicação que fez deste princípio, face à constatação de
um “groβe Behandlunsfehler” do médico. Sobre a aplicação que os tribunais alemães
fazem da “Beweislastumkehr beim groβen Behandlungsfehler”, vide Jörg FASTENRATH,
op. cit., p. 29. Assim, a referência a um imperativo de justiça supra-positivo e ao
estado de necessidade da prova (Beweisnotstand) proporciona, na Alemanha, à luz da
teoria dos círculos ou esferas de risco (Beweisverteilung nach Gefahrenkreisen), uma base
para uma inversão do ónus da prova. RIBEIRO DE FARIA, Da prova…, cit., pp. 154 e ss.
Quando “a causa provém de uma zona de perigo pela qual, no caso de dúvida (im
Zweifel), o réu é responsável” (idem, p. 157), endossa-se-lhe ó ónus da prova do nexo
causal real. O BGH aceita este entendimento, sublinhando que tal alteração das regras
probatórias se justifica em especial se se puder imputar ao devedor a violação objectiva
de um dever. Idem, p. 160.

(61) HÖRSTER dá-nos conta de preocupações semelhantes subjacentes a certas opções
do legislador português. Na verdade, diz-nos este Autor que, como “a atribuição do ónus
da prova pode dificultar ou mesmo obstar à obtenção de uma indemnização, em princípio
devida, se o lesado não consegue provar os pressupostos enunciados no n.º 1 do art. 483,
designadamente o da culpa”, “(…), em determinadas situações, a própria lei procedeu a uma
redistribuição, melhor dizendo, uma inversão do ónus da prova ao presumir a culpa do
lesante, sendo certo que isto não significa o abandono do princípio da culpa.” HÖRSTER,
Esboço… cit., p. 329. Assim, por exemplo, através do regime dos arts. 491.º, 492.º e 493.º,
o legislador procurou fazer reflectir, no plano probatório, as áreas de controlo e domínio
de cada uma das partes envolvidas, onerando aquela (o vigilante do incapaz, da coisa ou
do animal, o proprietário da obra, ou o praticante da actividade) que mais próxima se
encontra da “fonte de perigo” causa da lesão (o vigiado, a coisa perigosa, o animal, a obra
que ruiu, a actividade perigosa).

(62) O princípio de igualdade de armas abrangerá uma igualdade de tratamento
das partes pelo juiz e uma igualdade na distribuição “dos riscos sobre o êxito do processo”.
Alessandro CIATTI, op. cit., p. 187. Quanto a este princípio de igualdade das partes
vide, no direito português, MANUEL DE ANDRADE, Noções elementares de Processo Civil,
Coimbra Editora, 1976, pp. 378 e ss. O nosso legislador, no art. 3.º-A do Código de Pro-
cesso Civil consagrou, de forma expressa, tal princípio.

(63) O recurso à inversão do ónus probatório é, também, uma técnica utilizada pelo
legislador português, para aplanar um desnível numa relação interindividual, salva-
guardando os interesses da parte mais débil. Vejam-se, como exemplos de presunções
consagradas, no nosso ordenamento jurídico, com esse objectivo, as que, visando a pro-
tecção do trabalhador (ou, a protecção de certas espécies de trabalhadores que demons-
tram mais fragilidade), presumem a falta de justa causa para o despedimento (de tra-
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Por fim, outras vezes, os julgadores limitam-se a fazer repercutir, ao
nível da distribuição do ónus probatório, um juízo de censura, que pre-
viamente, à luz das normas do ordenamento jurídico, formularam contra um
dado agente, tornando-o, por esse facto, menos merecedor de um trata-
mento mais indulgente, que decorreria da aplicação do regime geral da
repartição do ónus da prova (64).

As vias, que acabamos de referir, estão, de alguma forma abertas no
nosso ordenamento. Considere-se, por um lado, a inversão do ónus da
prova admitida nos termos do n.º 2 do art. 344.º do Código Civil, por
outro, o funcionamento das presunções judiciais, da prova prima facie e do
princípio da apreciação livre da prova e, por fim, as potencialidades da pre-
visão normativa do art. 566.º do Código Civil (65).

No entanto, estas soluções, dado o seu âmbito de aplicação limitado
e/ou excepcional, não eliminam, a patologia diagnosticada no âmbito das
acções para efectivação da responsabilidade civil do profissional médico.
Importa, então, averiguar se não podemos trilhar uma outra via com esse
intuito.
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balhador candidato a membro de qualquer dos corpos sociais de associação sindical ou
que exerça ou tenha exercido funções nos mesmos corpos sociais há menos de 3 anos
— n.º 2 do art. 410.º do Código de Trabalho — de grávida, puérpera ou lactante — n.º 2
do art. 63.º do mesmo diploma). Com idêntica finalidade, mas visando a protecção do
consumidor, o n.º 5 do art. 11.º do Código da Publicidade presumia (no caso de falta
ou insuficiência da prova em sentido contrário apresentada pelo anunciante) inexactos
os dados contidos na publicidade, para efeito de afirmação do carácter enganoso da
mesma. O DL n.º 57/2008, de 26 de Março (que estabelece o regime das práticas
comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores) veio revogar a
citada norma do Código da Publicidade, mas idêntico regime continua a vigorar em
resultado da articulação da nova redacção do n.º 2 do art. 11.º de tal código e da dis-
ciplina contida nos arts. 7.º a 9.º do referido diploma que qualificam determinadas
acções e omissões como enganosas. Vide, sobre esta problemática, RITA LYNCE DE
FARIA, A inversão do ónus da prova no direito civil português, Lisboa, LEX, 2001,
pp. 61 e ss. Nalguns destes casos, as presunções podem mesmo contrariar o que apa-
rentemente decorreria de um pensamento racional, nomeadamente por se eximir um
dos sujeitos da prova de um facto positivo, exigindo ao outro a prova de um facto
negativo. Vide TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in Rivista Trimestrale
di Diritto e Procedura Civile, 1992, pp. 748 e ss., e RITA LYNCE DE FARIA, op. cit.,
p. 61, nota 181.

(64) O n.º 2 do art. 344.º e o art. 807.º do Código Civil dão concretização a uma
ideia desta natureza.

(65) Sobre estes preceitos e as soluções que dele se podem extrair, vide o nosso
A Responsabilidade civil do médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 364 e ss.
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IV— A DECOMPOSIÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL
ASSUMIDO PELO MÉDICO E A SUPERAÇÃO DA
VISÃO FRACTURADA DO MUNDO OBRIGACIONAL
EM OBRIGAÇÕES DE MEIOS E DE RESULTADO

1. A obrigação, independentemente da sua origem legal ou conven-
cional, aparece sempre como um “mecanismo funcionalmente pensado” (66),
na medida em que se apresenta como um instrumento orientado para um
fim que nela não está contido: a satisfação de um concreto interesse do cre-
dor. Interesse esse que, apesar de exterior à estrutura do vínculo obriga-
cional, desempenha um papel conformador da sua identidade e do regime
a aplicar (67).

Ora, o referido interesse do credor apresenta-se como uma reali-
dade poliédrica. De facto, cumpre distinguir, por um lado, o interesse
final, a cuja consecução se dirige o cumprimento da obrigação, sem que
este (cumprimento) garanta aquela (consecução) e, por outro, o interesse
imediato que se traduz na adopção de um comportamento diligente, téc-
nica e cientificamente correcto, orientado para a satisfação daquele inte-
resse final.

Assim, seguindo Mengoni, que sobre o tema se debruçou, devemos
distinguir as obrigações, consoante a maior ou menor proximidade do con-
teúdo da relação obrigacional com o fim último (o interesse final ou pri-
mário (68)) que se visa alcançar através do seu cumprimento (69). Nas
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(66) RIBEIRO DE FARIA, Direito…, cit., I, p. 49.
(67) Sobre a perspectiva funcional da obrigação e as repercussões do interesse do cre-

dor, no regime jurídico obrigacional, vide ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, 9.ª Ed.,
Livraria Almedina — Coimbra, 2001, pp. 91 e ss.; ANTUNES VARELA, op. cit., I, pp. 157
e ss., e RIBEIRO DE FARIA, op. ult. cit., I, pp. 48 e ss.

(68) Ambas as expressões identificam o mesmo interesse: é primário, já que é ele que
se encontra na origem da criação do vínculo obrigacional; final, porque esse interesse fun-
dante do vínculo é, também (e, por isso mesmo), o fim, para que se orienta o encadeamento
teleológico, que, através desse vínculo, é desencadeado. MENGONI emprega as duas expres-
sões. No ponto 2 do sumário (op. cit., p. 185), e, depois, em texto, pp. 187 e ss.

(69) Vide MENGONI, op. cit., pp. 187 e ss. A distinção entre as duas espécies de obri-
gações permite “… separare i rapporti obbligatori in due categorie, caratterizzate da una
maggiore o minore corrispondenza del termine finale dell`obbligazione (risultato dovuto)
al termine iniziale, cioè all`interesse da cui l`obbligazione trae origine” (p. 188), ou como
reflexo “di una maggiore o minore ampiezza del resultato dovuto rispetto al contenuto
dell`interesse che forma il substrato del rapporto” (o interesse primário). Idem, p. 190.
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denominadas obrigações de resultado, o mero comportamento do devedor
que cumpre a obrigação, é apto a satisfazer o interesse final do credor. Já
nas obrigações de meios, a realização da prestação debitória constitui, ape-
nas, um instrumento ou um meio para a satisfação daquele interesse final, e
o cumprimento verifica-se com a adopção dessa conduta encaminhada para
a obtenção do resultado pretendido pelo credor, ainda que este não se venha
a produzir (70). É a incerteza desta obtenção que torna, aliás, inviável que
o resultado final seja alçado a objecto da obrigação (71) — o qual terá que
ser constituído pela diligência e competência dirigidas a essa obtenção.

Até aqui utilizámos o termo “resultado” com um sentido uno, signi-
ficando o resultado final que, nas obrigações de meios, é de consecução
aleatória. Porém, posto a nu aquele “jogo duplo de interesses” que aca-
bou de se referir, aparece como redutor e, portanto, inadequado o emprego
no singular do termo resultado. Consideremos as obrigações de meios
para compreender que a realidade é plural, sob o ponto de vista funcional,
urgindo, por consequência, identificar, no respectivo quadro obrigacional,
dois resultados distintos: um imediato, que equivale à satisfação daquele inte-
resse instrumental, e outro mediato ou ulterior (“l`eventuale «risultato del risul-
tato»” (72)), que corresponde à efectivação do interesse final. Assim, numa
obrigação de meios, há também, pelo menos, um resultado a alcançar (73): o
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Aquela “possível não correspondência” deriva da intervenção de factores incontroláveis
pelo médico (álea) que podem diminuir ou eliminar a eficácia dos actos adoptados. Neste
sentido DE MATTEIS, La Responsabilità Medica / Un sottosistema della responsabilità civile,
Padova, CEDAM, 1995, p. 363.

(70) Nas obrigações de meios, “la tutela giuridica, che è la misura del «dover avere»
del creditore, è circoscritta a un interesse strumentale, a un interesse di secondo grado
che ha come scopo immediato un`attività del debitore capace di promuovere l`attuazione
dell`interesse primario. In tale ipotesi, il fine tutelato, cioè appunto il resultato dovuto, non
è che un mezzo nella serie teleologica che costituisce il contenuto dell`interesse primario
del creditore”. MENGONI, op. cit., p. 189.

(71) Esse resultado, ainda que não devido, apresenta-se como critério “orientativo del
«cosa» e del come fare, selezionando e orientando la scelta dei mezzi” aptos à sua obten-
ção. Massimo PARADISO, op. cit., p. 329.

(72) G. CATTANEO, op. cit., p. 50.
(73) Nas obrigações ditas de meios, “on dit que le débiteur ne promet pas un résul-

tat. Il promet pourtant toujours un certain résultat, à savoir la prestation de ses services.
Il promet même qu`il seront des services de bonne qualité.” Paul Esmein, Le fondement
de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité délictuelle, in Revue
Trimestrielle de Droit Civile, 1933, T. 32, p. 658. Alessandro CIATTI refere-se à “intrin-
seca elasticità del concetto di “risultato”. Op. cit., p. 49.
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imediato (74). Por isso, a distinção maniqueísta entre obrigações de meios
e de resultado, não parece totalmente de acolher (75), já que todas obriga-
ções são de resultado — o resultado devido é que é diferente (76).
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(74) Na verdade, “Un fatto valutato come mezzo in ordine a un fine sucessivo, rap-
presenta già un resutato quando sia considerato in se stesso, come termine finale di una
serie teleologica più limitata.” MENGONI, op. cit., p. 188.

(75) Já que o “scarso rigore del linguaggio” evidencia “un difetto di impostazione dal
punto di vista logico-formale”, segundo MENGONI, op. cit., p. 188. CALVÃO DA SILVA tam-
bém se pronuncia no sentido da inexistência de uma distinção marcada entre as obrigações
de meios e das obrigações de resultado, no sentido de que todo o vínculo obrigacional
participa de uma dupla natureza: por um lado, o seu cumprimento exige sempre do deve-
dor a adopção da diligência necessária à satisfação do interesse do credor, e nessa medida,
será sempre de meios; por outro lado, através do cumprimento o credor alcança directamente
a obtenção do interesse creditório final, ou, pelo menos, mediata e eventualmente, através
da efectiva satisfação de um interesse intermédio tendente à satisfação do primeiro (e,
assim, será sempre uma obrigação de resultado). Cumprimento e Sanção pecuniária Com-
pulsória, 2.ª Ed. (Reimpressão), Coimbra, Separata do Vol. XXX do Suplemento ao
BFDUC, 1995, ou 2007 (reimpressão da 4.ª Ed. de 2002), p. 78, nota 154, em especial
p. 80. MENEZES CORDEIRO manifesta-se, também, contra a conveniência da distinção, dado
que todas as prestações são prestações de resultado. Direito das Obrigações, Vol. I, Lis-
boa, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1986 (reimpressão), p. 358.
Rejeitando a base para a distinção, no nosso direito, vide MENEZES LEITÃO, Direito das Obri-
gações cit., Vol. I, p. 130. Para uma crítica à distinção, GOMES DA SILVA, op. cit.,
pp. 370 e ss., em especial p. 377.

(76) Como MENEZES CORDEIRO sublinha, a diferença estará, então, na “natureza do
resultado procurado, a qual conhece, aliás, infinitas graduações”. Direito das Obrigações
cit., p. 359. Certos Autores que não discutem o acerto desta distinção, consideram-na
insuficiente, dado que a realidade, plena de matizes, não se deixa subsumir a um esquema
bipartido tão redutor. As implicações probatórias, que se inferem rigidamente da classifi-
cação, revelam a sua debilidade. Por isso, a classificação tem sido enriquecida com outras
categorias, que representam novas espécies ou subespécies das que já estavam identifica-
das e que merecem um tratamento diferenciado. Na verdade, através dessas subespécies,
é possível apreciar que, sob o ponto de vista probatório existem mais do que duas soluções
possíveis. Donato CARUSI apresenta-nos quatro: aquela, segundo a qual incumbe ao cre-
dor a prova da culpa do devedor (correspondente ao regime geral da responsabilidade
aquiliana); aquela, em que recaindo uma presunção de culpa sobre o devedor, é-lhe facul-
tada a possibilidade de demonstrar a falta de culpa; outra em que existindo também uma
presunção de culpa por parte do devedor apenas se lhe possibilita um único caminho libe-
ratório que é o de provar a verificação de um caso de força maior; e, por último, aquele
em que não é admitida qualquer prova liberatória, por parte do devedor (corresponderá à
responsabilidade objectiva, que prescinde da culpa). Op. cit., p. 506. De entre todas essas
espécies, avulta a categoria intermédia das obrigações de meios reforçadas ou obrigações
de resultado atenuadas. Esta categoria intermédia apareceu sobretudo no âmbito das res-
ponsabilidades dos profissionais. Vide Philippe LE TOURNEAU, Les professionnels ont-ils
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2. Considerando a obrigação que o médico assume de prestar assis-
tência a um determinado paciente, poderemos concluir que o resultado
imediato é, então, constituído pelo aproveitamento das reais possibilidades
(rectius, chances) que o doente apresenta de alcançar a satisfação do resul-
tado mediato — a cura, a sobrevivência, a não consumação de uma defi-

Da tutela do doente lesado — Breves reflexões 447

du cœur?, in Recueil Dalloz Sirey, 1990, 5.e Cahier, Chronique V, p. 22. A terminologia
indicia que se tratará de obrigações que apresentam uma natureza mista e a que se deverá
aplicar uma disciplina jurídica híbrida, que participa de elementos dos dois regimes. Assim,
o conteúdo obrigacional é composto pela vinculação à adopção de um comportamento
diligente e competente, mas em que se entende que a verificação de um dano permite pre-
sumir a faute. Exemplos são os das obrigações das clínicas de evitarem a contracção pelo
doente de determinadas infecções no bloco operatório ou dos pais de evitarem que os seus
filhos causem danos. São os exemplos dados por MAZEAUD e CHABAS, Leçons de droit civil,
cit., p. 14. A responsabilidade dos pais pelos factos danosos dos filhos ostenta uma con-
figuração especial. De facto, apesar de derivar do incumprimento de uma obrigação (de
vigilância) que tradicionalmente se considera ser de meios, vigora no seu âmbito uma pre-
sunção de culpa (acoplada a uma presunção de causalidade) dos obrigados. Basta, portanto,
a demonstração da não verificação do resultado visado — que, neste caso, se traduz na não
produção de danos por parte dos vigiados — para que se presuma o incumprimento cul-
poso da obrigação (de os vigiar diligentemente) dos vigilantes e a sua eficiência causal para
o dano produzido pela pessoa vigiada. A presunção consta do art. 1384.º, alínea 4, do Código
Civil Francês, e cabe no nosso art. 491.º, que é mais abrangente que a referida alínea do
diploma francês, porque respeita à vigilância de qualquer pessoa carecida da mesma por inca-
pacidade natural e não só de filhos menores do vigilante. Da existência da referida pre-
sunção, se retira a qualificação da obrigação como obrigação de meios reforçada ou como
obrigação de resultado atenuada. A Cour de Cassation, com a decisão do Caso Bertrand
em 1997, deu um passo no sentido da transformação da obrigação numa obrigação de
resultado tout court ao qualificar a responsabilidade derivada do seu incumprimento como
uma responsabilidade “de plein droit”, limitando as causas de liberação dos obrigados ao
caso de força maior e à culpa do lesado. Fica por resolver a dúvida relativa à possibili-
dade de o facto de terceiro também constituir causa exoneratória. Sem nos demorarmos neste
ponto, cumpre, no entanto destacar o fundamento que autores franceses avançam para este
mais severo tratamento dos pais: “o risco criado”, pelos pais, através da pessoa dos seus
filhos. Vide op. cit., p. 540. Esta evolução jurisprudencial, em França, inscreve-se numa
tendência generalizada de aproximação do regime da responsabilidade dos pais pelos actos
dos seus filhos à responsabilidade objectiva. Sobre esta tendência, vide, entre nós, Clara
SOTTOMAYOR, A responsabilidade civil dos pais pelos factos ilícitos praticados pelos filhos
menores, in BFDUC, Vol. LXXI, pp. 450 e ss. Diz-nos esta Autora: “a tradicional presunção
de culpa in vigilando é transformada numa ideia de risco: são os pais que criam o risco da
conduta nociva do menor, devendo ressarcir os danos provocados por esta, dada a com-
plexidade da vida moderna e o consequente aumento de riscos. Os pais respondem pelo
risco social de que o seu filho menor seja agente de danos”. Op. cit., p. 453. Avançam-se
nesse sentido razões de equidade, de utilidade e interesse social e de protecção da vítima.
Idem, pp. 457 e 458.
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ciência ou incapacidade (77). Tal aproveitamento verifica-se mediante a
adopção de um comportamento atento, cuidadoso, competente e conforme
às leges artis — que constitui, em suma, a tradicional obrigação principal
(de meios) assumida pelo profissional de saúde (78).

Ora, os actos do médico correspondentes àquele paradigma de com-
portamento constituem simultaneamente “un mezzo per la guarigione del
malato”, e “un risultato se lo scopo preso in considerazione è quello di
essere curato [tratado]” (79). Adoptando, então, esta última perspectiva,
se o médico dissipa as existentes possibilidades (chances) de sucesso
final estará a impedir a satisfação do resultado devido — o resultado
imediato (e consequentemente, a do mediato). Incumpre, pois, uma obri-
gação — a de não desperdiçar, por culpa sua, as chances de cura, de
sobrevivência, … — que condiciona, inviabilizando totalmente (se todas
as chances se perdem) ou dificultando (se apenas algumas chances desa-
parecem), o cumprimento da obrigação principal — a de aproveitar essas
possibilidades (que poderiam, ou não, vir a concretizar-se na produção do
resultado final desejado).

Aquela obrigação (a de não delapidar, por sua culpa, o pecúlio de
chances de que o doente dispõe) poderá, então, ser qualificada como de
resultado, independentemente da natureza desta obrigação de aproveitar
aquele pecúlio, transformando a chance em realidade (na cura ou sobre-
vivência). Aquela obrigação constitui, portanto, o substrato desta — na
medida em que traduz a manutenção das condições de cumprimento da
segunda — devendo qualificar-se como uma obrigação secundária não
autónoma ou “obblighi integrativi strumentali”. Não apresentará, por isso,
“uno scopo a se stante”, orientando-se para a garantia do “esatto adempi-
mento della prestazione principale, rappresentano altrettante specifica-
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(77) Assim, “le cure del medico appaiono utili in quanto sono atte a soddisfare
l`interesse immediato (strumentale), suscitato dell`interesse primario alla guarigione, cioè
l`interesse (bisogno) di essere curato, che è propriamente il punto di riferimento della
tutela giuridica espressa nel rapporto obbligatorio”. MENGONI, op. cit., p. 190, nota 21.

(78) “Ci`che si attende dal debitore, affinchè l`obbligazione possa dirsi adempiuta,
è un comportamento idoneo a dare principio a un processo di mutamento (o di conserva-
zione), l`esito del quale dipende peraltro da consizione ulteriori, estranee alla sfera del vin-
colo. Tipica l`obbligazione del medico. (…) Il medico può soltanto mettere in essere
alcune condizioni necessarie o utili per promuovere il risanamento dell`infermo: ma rius-
cita della cura esige purtroppo la presenza di altri elementi, sui quali il medico non ha
potere.” MENGONI, op. cit., p. 189.

(79) MENGONI, op. cit., p. 188.
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zioni del contenuto di questa” (80). O interesse, que através da mesma se
procura realizar não adquire, em princípio, um “rilevo autonomo”, já que
se identifica com o “interesse all`(esatto) adempimento” (81).

Seguimos, aqui, de perto, o Professor Ribeiro de Faria, quando pro-
pugna que “se o médico não deve a cura do doente (caso em que se teria
uma obrigação de resultado típico) deve todavia, não só o tratamento ade-
quado como (simultaneamente ou do mesmo passo) a não lesão do doente
em certas circunstâncias (caso de erro grosseiro) e, dessa forma (…) a
obrigação de meios” transmuta-se “nesta precisa medida, numa obrigação
de resultado” (82) — “o médico é responsável por um resultado que faz parte
da sua própria obrigação, e que é a de preservar o doente de riscos negli-
gentemente (de forma grosseira) causados” (83).

Partimos deste desmembramento da obrigação, para patentear o que nos
parece ser o conteúdo dessa outra obrigação de resultado: o da não des-
truição culposa das chances de obtenção do fim pretendido com o acto
médico. Apartamo-nos, no entanto, da exigência que o ilustre Professor for-
mula, no que concerne à intensidade de culpa (negligência grosseira) neces-
sária para destacar a obrigação de resultado descoberta. Fazemo-lo, à luz
da possibilidade de graduação do efeito jurídico (determinação do quantum
do montante indemnizatório) produzido (84).

Necessário é, então, que se detecte um acto ilícito e culposo do médico
(atendendo ao princípio da culpa que se aplica, neste domínio da respon-
sabilidade), para se poder fundar o ressarcimento pelo malogro das chan-
ces de cura ou sobrevivência, que àquele se liguem causalmente.

3. Apesar de, em virtude da sua natureza instrumental, esta obriga-
ção, em regra, não se emancipar da obrigação principal, pode essa eman-
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(80) MENGONI, op. cit., p. 370.
(81) MENGONI, op. cit., p. 372.
(82) RIBEIRO DE FARIA, Da prova…, cit., p. 174.
(83) Idem, p. 176.
(84) O valor do dano da perda destas chances, dada a sua natureza específica, depende

da gravidade do estado real do paciente e de todas as consequências que daí decorrem
para a sua saúde e para o seu património. Assim, se os danos finais são de 100, o dano
da perda de chance de os evitar situar-se-á algures entre 1 e 99,9, em função do nível de
consistência da chance originariamente detida e, entretanto perdida pelo doente lesado.
Sobre o processo complexo de cálculo do quantum reparatório pela perda de chances, vide
o nosso A Responsabilidade civil do médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 227 e ss., e em
especial pp. 321 e ss.

29
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cipação justificar-se, em certas circunstâncias. Será o caso de a tutela
jurídica predisposta para as hipóteses de incumprimento da obrigação prin-
cipal se revelar infrutífera — o que ocorre, em muitas situações, em que
se discute a responsabilidade do médico —, devido às dificuldades inerentes
à demonstração de todos os requisitos (nomeadamente o nexo causal entre
o acto praticado pelo médico e a produção do resultado final desvalioso)
de que depende o reconhecimento de um direito indemnizatório, com base
no incumprimento da obrigação principal assumida por aquele profissional.
Parece-nos, aliás, que é um raciocínio desta espécie que subjaz ao acolhi-
mento, no âmbito da responsabilidade civil do médico, da figura da perda
de chance, de que falaremos infra — que traduzirá, em suma, o reconhe-
cimento da responsabilidade do médico, pelo incumprimento da obriga-
ção instrumental referida (85).

Considerando a obrigação principal do médico — como uma empresa
certa, mas de final aleatório — a falta de obtenção do resultado (o doente
não se cura, a saúde dele agrava-se, o doente adquire uma incapacidade,
o doente morre) não constitui, em si, um incumprimento. Porém, a ausên-
cia de verificação do resultado facilita a demonstração do incumprimento
da obrigação de não destruir as possibilidades de êxito terapêutico, de que
o doente dispunha. A insatisfação do interesse final ou mediato, arrastando
o malogro do interesse imediato ou intermédio, poderá funcionar como
indício ou demonstração prima facie do inadimplemento da obrigação de
não destruição das possibilidades de êxito terapêutico. Demonstrado o
incumprimento desta “outra” obrigação, caberá ao médico, para afastar a
sua responsabilização pelo “dano da destruição das possibilidades (ou
chances)”, provar que aplicou a diligência e aptidão que lhe era exigível
— por outras palavras, que satisfez o interesse mediato — mas que por
razões, que não podia prever ou não podia controlar, a finalidade preten-
dida se gorou e as chances existentes se perderam.

Do mesmo passo, se tomarmos como ponto de referência do pro-
grama obrigacional “outros resultados” que, com a exacta execução daquele
programa, o devedor se obriga a atingir, pode ultrapassar-se a (injustificada)
diferença de tratamento substantivo e probatório, que a fractura do universo
das obrigações em dois hemisférios (de meios e de resultado) importa.
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(85) Veja-se a este propósito o estudo que fizemos sobre esta figura em especial a sua
aplicação ao concreto domínio da responsabilidade do profissional médico, in A Respon-
sabilidade civil do médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 179 e ss., em especial pp. 236 e ss.
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De facto, perante a falta de consecução daquele outro “resultado” devido
poderá, e deverá, ser aplicado o regime geral da responsabilidade obriga-
cional, sem necessidade de operar qualquer desvio, nomeadamente quanto
à presunção de culpa do devedor generalizadamente consagrada. Assim,
o doente provaria a não obtenção desse “resultado específico” ou ime-
diato (o do aproveitamento das chances de êxito terapêutico existentes),
cabendo ao médico demonstrar, ou o emprego da diligência devida ou a que-
bra do nexo causal face aos danos verificados, para afastar a responsabi-
lidade pelos prejuízos derivados do seu presumido incumprimento cul-
poso. Verificar-se-ia, portanto, uma deslocação do objecto do encargo
probatório do doente de um “plano «soggetivo» della diligenza a quello
«oggettivo» del regolamento contrattualle”. Apareceria patente a distinção
entre o requisito da ilicitude e o da culpa do médico, destrinçando-se o
objectivo cumprimento da obrigação por ele assumida da subjectiva dili-
gência que lhe é exigida (86).

Esta modificação não liberta o credor-doente da demonstração da des-
conformidade entre a actuação do agente considerado e a que ele deveria
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(86) No Acórdão 5 de Julho de 2001, o STJ parece aproximar-se desta perspectiva. In
Colectânea de Jurisprudência — Acórdãos do Supremo, 2001, T. II, pp. 166 e ss., em espe-
cial p. 169. Nas palavras de MENGONI, cumprir é “fare bene”, no sentido de o devedor actuar
de “modo congruente al fine dell`interesse primario del creditore”. Não equivale, portanto,
apenas a uma actuação, em que se “estrinseca la diligenza del buon padre di famiglia”. A dili-
gência, em sentido estrito ou técnico, como critério de imputabilidade ou “misura della colpa”
(p. 199) é uma “qualità soggettiva di una attività”, enquanto que o cumprimento é uma “qua-
lità inerente al risultato dell`azione, un giudizio oggettivo di valore che implica la coinci-
denza del risultato materiale con gli elementi del risultato dovuto”. Por consequência, a dili-
gência “è una funzione della volontà” e a “bontà o utilità dell`azzione è una funzione di
determinate regole, la cui osservanza trasforma il semplice agere (attività pratica) in un
facere (attività poietica, ossia produtiva), in una azione capace di dar principio al processo
di attuazione dello scopo considerato”. Op. cit., p. 193. Assim, nas obrigações inerentes ao
exercício de uma profissão “la dimostrazione che il debitore non si è adeguato ai criteri di con-
dotta proprio dell`ideale bonus vir, assunto come termine di raffronto, non implica affatto la
risultanza definitiva della colpa, ma soltanto della materialità dell`inadempimento, del momento
oggetivo della vviolazione dell`obbligo”. O incumprimento traduziria, apenas, a falta de adop-
ção da diligência e perícia técnica “in obbligazione”, remetendo-se para o âmbito da culpa, a
causa (imputável ao devedor) da respectiva não adopção. Op. cit., pp. 375 e ss. Desta forma,
é possível a manutenção da distribuição do ónus probatório, nos casos de responsabilidade con-
tratual: uma vez demonstrado, pelo credor, o incumprimento, nos termos assinalados (o que,
em regra, denuncia in re ipsa a existência de culpa, de que constituirá uma prova prima facie
— op. cit., p. 377), recairá sobre o devedor o ónus de ilidir a presunção de culpa, demonstrando
a impossibilidade não imputável de actuar, segundo aqueles padrões de comportamento.
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ter adoptado, mas alivia-lhe essa tarefa, libertando-o do ónus de conven-
cer o juiz do desvalor subjectivo da mesma conduta (87). Trata-se de uma
importante conquista, nas situações de que nos ocupamos, já que, em
regra, nas mesmas, o desvalor objectivo da conduta é facilmente patenteado,
em juízo.

A diversidade do conteúdo aleatório ou da carga de risco contida em
cada obrigação deixaria de reflectir-se, assim, no plano da distribuição do
ónus probatório dos requisitos da ilicitude e da culpa. Porém, daí não
decorreria um alheamento do direito quanto àquela diversidade, já que a
mesma continuaria a apresentar importantes repercussões jurídicas, na ope-
ração de avaliação da existência e grau de culpa — não ao nível da medida
de diligência exigida (que é una como já referimos), mas ao nível dos
parâmetros da sua aferição — e, sobretudo, no que concerne à apreciação
do dano ressarcível. Tratando-se de obrigações diversas, o dano atribuí-
vel causalmente ao respectivo incumprimento apresentar-se-á também ele,
distinto (88), o que congraçará um arrimo providencial na prova do nexo
causal. Aparece como muito mais simples para o onerado a demonstração
de que a destruição das possibilidades de obtenção do resultado final pre-
tendido (cura, sobrevivência, …) se encontra causalmente ligado ao com-
portamento indevido do médico, cuja prática traz agarrada a si, como con-
sequência típica, esse desfecho.

Assim, a partir da prova de um acto censurável (ilícito e culposo) do
médico gerador de um conjunto de riscos de produção de um dano típico
(diminuição das possibilidades de cura, de sobrevivência, …), conjugada
com a prova da verificação em concreto de um dano da espécie dos que
aquele acto é idóneo a gerar — ou, o mesmo é dizer, que a adopção da con-
duta devida e omitida visava evitar —, pode afirmar-se judicialmente uma
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(87) “Il cambiamento di prospettiva non può certo obliterare la situazione di inferiorità
derivante al cliente dalla mancanza di conoscenze tecniche; ma non è privo di relevanza,
in termini di accresciuta tutela del cliente”. Neste sentido se pronuncia Donato CARUSI que
atesta essa facilitação da tarefa do doente pela “indulgenza” com que a jurisprudência
aprecia o incumprimento contratual, aproveitando as virtualidades que a fórmula “res ipsa
loquitur” encerra. Responsabilità del medico e obbligazione di mezzi, in Rassegna di
Diritto Civile, 1991, p. 498. Veja-se sobre esta diferenciação entre ilicitude e culpa,
RIBEIRO DE FARIA, Da prova…, cit., p. 117, nota 5.

(88) Deste aspecto que contende directamente com a natureza especial das chances
e com a especificidade (traduzida numa espécie de proporcionalidade) da tutela ressarcitória
em caso de destruição culposa das mesmas, vide o nosso A Responsabilidade civil do
médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 221 e ss., em especial pp. 302 e ss.
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ligação causal entre o acto e o dano, a menos que se destrua essa conexão
típica (89).

V — A AUTONOMIZAÇÃO DAS CHANCES PARA EFEITOS
RESSARCITÓRIOS: A FIGURA DA PERDA DE CHANCE

1. Através da supra referida visão decomposta do vínculo obriga-
cional revelam-se, como entidades autónomas, as chances de consecução
(contingente) do resultado pretendido com a prestação do médico (as chan-
ces de cura, de sobrevivência, de recuperação da saúde, …). Numa tal pers-
pectiva, é possível traduzir com maior precisão o conteúdo do programa
obrigacional, em que há uma elevada influência da álea, sem eliminar a pre-
sença real de uma componente de “certeza” — certeza probabilística,
mas, de qualquer modo, certeza: aquela com que a medicina e a prática
médica se confrontam.

Esta autonomização, para efeitos ressarcitórios, das chances permi-
tirá ultrapassar a já referida falta de sintonia que se manifesta ao nível do
apuramento do liame causal, entre as exigências colocadas, pelo Direito
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(89) Trata-se, aliás, de uma manifestação do princípio à luz do qual, se uma pessoa
der origem culposamente a uma situação que configura uma fonte de perigo para terceiros,
e se um (ou mais) desses terceiros sofrer(em) um dano que constitui uma concretização nor-
mal daquele perigo, deverá aquela, em princípio, responder por esse dano. O princípio refe-
rido extrai-se com particular clareza da jurisprudência inglesa sobre a responsabilidade
civil derivada de um “breach of duty” e tal entendimento é sintetizado por Deutsch da
seguinte forma: “Wird nämlich durch einen groben Behandlungsfeheler gerade das Risiko
verwirklicht, vor dem die verletzte Norm schützen will, so ist das Auβerachtlassen des
konkreten Sorgfaltsgebots für die Risikofolgen entscheidend.” In Medizinrecht, Göttingen,
1997, 3.ª Ed., p. 179. Constitui, também, um raciocínio semelhante ao que subjaz, por um
lado, à figura dos deveres de segurança no tráfego. Esta teoria assenta no princípio geral,
desenvolvido na Alemanha e aceite no nosso ordenamento, segundo o qual “aquele que no
tráfego cria ou mantém uma fonte de perigo é obrigado a tomar as medidas necessárias para
afastar esse perigo”. RIBEIRO DE FARIA, Direito… cit., Vol. I, p. 435. Para uma maior desen-
volvimento sobre a figura, SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomen-
dações ou Informações, Coimbra, Almedina, 1989, dissertação de Doutoramento, Col.
Teses, pp. 307 e ss., e MENEZES CORDEIRO, Da Boa-fé no Direito Civil, Coimbra, Alme-
dina, Colecção Teses, Fevereiro 2007, 3.ª Reimpressão, pp. 832 e ss. Por outro, o racio-
cínio aproxima-se daquele, em que assenta a qualificação de certos preceitos como normas
de protecção: regras “colimadas ou predispostas à tutela ou protecção de interesses por
via da exigência de um dever de cuidado”. Veja-se, sobre esta familiaridade, RIBEIRO DE
FARIA, Da prova…, cit., pp. 147 e 150.
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(a afirmação de um nexo de condicionalidade entre acto do médico e dano
consumado), e o grau de conhecimento sobre a realidade controvertida
que a ciência médica permite alcançar.

A consideração das chances como entidades autonomamente rele-
vantes, no âmbito da responsabilidade civil, constituirá um desenvolvi-
mento natural da perspectiva assinalada, inscrevendo-se, ao mesmo tempo,
no supra enunciado movimento de tendencial protecção do doente, na sua
dimensão integral, como ser humano. Na verdade, o desequilíbrio inter-
subjectivo associado à prática pelo profissional de um acto censurável jus-
tifica, como vimos, uma intervenção correctora, sempre que a disciplina da
responsabilidade civil se revele impotente para proceder à distribuição dos
danos entre as esferas jurídicas do lesante e do lesado, à luz dos valores
que lhe subjazem, dos objectivos que visa cumprir e do grau de “ver-
dade”, que, no domínio considerado, se consegue alcançar.

Ora, a figura da perda de chance tem-se apresentado, por isso, na juris-
prudência estrangeira, como um instrumento para a realização dos objecti-
vos assinalados. Na verdade, esta noção aparece para garantir a tutela res-
sarcitória a posições jurídicas de sujeitos, que reúnem alguns dos requisitos
propiciadores de um efeito final benéfico, mas de consecução incerta. Se,
por um acto ilícito e culposo de um terceiro se inviabilizar a obtenção desse
resultado, não é possível afirmar a responsabilidade daquele sujeito pela
perda do mesmo, dado que se desconhece o decurso que os acontecimentos
apresentariam, na ausência daquele acto, e portanto, não se pode dar por
assente o nexo causal exigido entre esse acto e a frustração do resultado.
Perante o défice (rectius ausência) de protecção proporcionado, por este
meio, às referidas posições — que se apresentam merecedoras de tutela jurí-
dica, dada a conexão com o resultado final, por elas, propiciado — equa-
ciona-se a tutela reparatória da entidade intermédia que, nessas posições, se
pode individualizar: a possibilidade de alcançar o resultado final (90).
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(90) As constelações de facti-species, que suscitam a aplicação da figura da perda de
chance são muito variadas, na medida em que ela pode ser convocada para a resolução de
qualquer hipótese, em que um comportamento potencialmente gerador de responsabilidade
provoca o malogro de uma possibilidade (chance) de obter, no futuro, uma vantagem ou
de evitar uma desvantagem. Como exemplo paradigmático das hipóteses que convocam a
perda de chance, considere-se o caso de um sujeito que é indevidamente excluído do con-
curso a que se havia apresentado, pelos promotores do mesmo, perdendo a possibilidade
(comprovada, mas mera possibilidade) de o vencer. Para mais exemplos, vide o nosso
A Responsabilidade Civil do Médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 187 e ss.
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2. Pouco divulgada, entre nós, a figura da perda de chance é conhe-
cida e muito aplicada noutros ordenamentos jurídicos — nomeadamente no
francês, no italiano, e naqueles que integram a família anglo-saxónica.
Nascida do labor jurisprudencial e desenvolvida com o contributo doutri-
nal — o domínio da responsabilidade civil é um dos que manifesta de
forma mais clara a evolução alegislativa do direito (91), para corresponder
às necessidades colocadas pela realidade — a figura já encontra consa-
gração, nomeadamente nos princípios relativos aos contratos comerciais
internacionais do UNIDROIT (92).

A perda de chance, enquanto tal, está ausente do nosso direito. Por
um lado, em Portugal, poucos são os autores que se referem à noção de
perda de chance e, quando o fazem, dedicam-lhe uma atenção lateral e
pouco desenvolvida (93). Por outro, pode, no entanto, entender-se que
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(91) A expressão é de Ugo Carnevali, in Responsabilità civile e Previdenza, ano
2000, Vol. LXV, p. 591. Réné SAVATIER sublinha a importância da tarefa criativa dos tri-
bunais, no âmbito genérico da responsabilidade civil, afirmando que esta área, a que o
código consagrou, apenas, “quelques articles”, é hoje “la matière la plus vivante de tout
le droit civil”, como um “immense chantier, sur lequel s`est construit une enorme juris-
prudence”. La Responsabilité…, cit., p. 2. E, dentro deste âmbito, destaque-se o da res-
ponsabilidade civil do médico, que coloca, como vimos, múltiplas dificuldades à aplicação
do esquema tradicional de responsabilidade civil, suscitando muitas acomodações que a juris-
prudência (com o auxílio doutrinal) tem que realizar, perante as situações que é chamada
a apreciar. A (re)acção do legislador surge mais tarde.

(92) Vide www.unilex.info/case. No artigo 7.4.3 desses princípios, sob a epígrafe “cer-
teza do prejuízo” lê-se “1) Só há dever de reparar o prejuízo, ainda que futuro, que possa
ser determinado com razoável grau de certeza; 2) A perda de uma expectativa pode ser repa-
rada na medida da probabilidade da sua realização; 3) O prejuízo cujo valor não possa ser
determinado com suficiente certeza será avaliado discricionariamente pelo tribunal”.

(93) Entre eles, e quanto à responsabilidade civil do médico, ESPERANÇA PINA,
A responsabilidade dos médicos, s.l., LIDEL, 3.ª Ed., 2003, p. 124 (refira-se que, na pri-
meira edição — 1994, p. 106 — o Autor contrapunha, em termos sistemáticos, a figura à
noção clássica de nexo causal), Cunha GOMES RODRIGUES, op. cit., pp. 217 a 219, RIBEIRO
DE FARIA, Da prova…, cit., pp. 140 e 180, e SINDE MONTEIRO, Aspectos particulares da res-
ponsabilidade médica, in Direito e Bioética, Lisboa, Lex 1991, pp. 146 a 152, e Respon-
sabilidade por…, cit., pp. 291 a 300, e ÁLVARO DIAS, Dano Corporal. Quadro Episte-
mológico e aspectos ressarcitórios, Livraria Almedina — Coimbra, 2001, pp. 250 a 255, e
Procriação Assistida e Responsabilidade Médica, Coimbra Editora, 1996, Stvdia ivri-
dica 21, BFDC, pp. 394 a 401. No que concerne aos manuais gerais de Direito das Obri-
gações, somente o do Professor ALMEIDA COSTA lhe faz uma referência e, apenas, em nota
de pé de página no já citado Direito das Obrigações, p. 546, nota 2. Sobre outras maté-
rias, veja-se, por exemplo, AFONSO MELO, Responsabilidade civil de Mandatário Judicial,
in Boletim da Ordem dos Advogados, n.º 26, Maio e Junho de 2003, pp. 26 e ss.; JÚLIO
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paira nas entrelinhas de decisões judiciais portuguesas, estando subjacente
a algumas delas em que os tribunais expendem um raciocínio semelhante
ao que subjaz a esta teoria, sem, no entanto se lhe referirem (94).

A atribuição de relevância jurídica às chances não constitui, porém,
uma novidade no regime jurídico aplicável à actividade do médico.
O funcionamento da disciplina vigente, na sua aplicação, nesta área em espe-
cial, pressupõe que elas sejam tidas em conta em vários pontos. Por um
lado, é por referência à grandeza das chances de sucesso do acto praticado
e de obtenção do resultado pretendido que, à luz da dicotomia tradicional,
se tem destrinçado a natureza (de resultado ou de meios) das obrigações
assumidas pelo médico. Por isso, o reconhecimento de áreas crescentes,
em que essas chances se aproximam da certeza, conduz a que as obriga-
ções do médico, num maior número de ocasiões, devam ser qualificadas
como obrigações de resultado. Por outro lado, a aplicação do critério
legal de aferição da culpa do médico, na sua referência às “circunstâncias
de cada caso”, pressupõe, também, uma ponderação do quadro factual par-
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GOMES, sobre o dano da perda de chance, Direito e Justiça, Lisboa, vol. 19, T. 2, pp. 9 e
ss., e, em vários artigos sobre temas de Direito do Trabalho: Acção de impugnação do des-
pedimento. Reforma. Indemnização de antiguidade, in Questões Laborais, Ano IX, 2002,
n.º 19, pp. 96 e ss., e Algumas Observações Críticas sobre a jurisprudência recente em maté-
ria de retribuição e afins, in “IV Congresso Nacional de direito de trabalho”, Coimbra, Alme-
dina, 2002, pp. 51 e ss., e MOITINHO DE ALMEIDA, Responsabilidade Civil dos Advogados…,
cit., pp. 43 e 44.

(94) Veja-se o Acórdão do STJ de 20 de Junho de 1996, in Boletim do Ministério da
Justiça n.º 458, ano 1996, p. 299 que, quando fala da frustração (actual) de uma legítima
expectativa, se aproxima do conceito de perda de chance. Considere-se, também, o Acór-
dão do STJ de 25 de Janeiro de 2002, in Colectânea de Jurisprudência — Acórdãos do
Supremo Tribunal de Justiça, 2002, I, p. 64, no que respeita à parte (rejeitada) do pedido
indemnizatório dos pais, em virtude da morte da sua filha de 24 anos, num acidente de via-
ção. Referimo-nos ao pedido que foi “como que convolado pela Relação” de indemniza-
ção dos lucros cessantes “para a indemnização pela perda do «direito a alimentos»” que esta
lhes viria a prestar, após a conclusão do curso que frequentava, caso os pais viessem a “cair
involuntariamente na situação de deles necessitarem”. Loc. cit., p. 62. Atente-se na rejei-
ção da caracterização como lucro cessante e na proximidade que se poderá vislumbrar
com a natureza do dano da perda de chance. Veja-se, também, o Acórdão do Supremo Tri-
bunal de Justiça de 10 de Abril de 1986 (in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 356, p. 335)
sobre o incumprimento de um contrato-promessa relativo a um determinado número da
lotaria que veio a ser premiado. Este exemplo é dado por ÁLVARO DIAS, in Procriação Assis-
tida…, cit., p. 395, nota 334. O Professor SINDE MONTEIRO faz, também, referência a
esta aceitação jurisprudencial da figura a que faltará apenas a terminologia identificadora
da mesma. Aspectos particulares…, cit., p. 146.
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ticular, em que pontificará a valoração das maiores ou menores dificulda-
des de execução do acto realizado, e, portanto, das superiores ou inferio-
res chances de êxito que estão em jogo.

De qualquer modo, o percurso aberto pela autonomização de uma
nova espécie de dano — o dano da perda de uma chance — revela-se
difícil, em virtude das especiais dificuldades que a sua aplicação no âmbito
da responsabilidade civil do médico suscita, e das interpelações que coloca
ao sistema jurídico nos seus fundamentos e no respectivo quadro de requi-
sitos estruturantes. Parece-nos, no entanto, que, mantido que seja o direito
constituído — a nossa reflexão baseia-se na condição ceteris paribus —,
a figura não deve ser arredada e poderá oferecer um arrimo providencial
para a adequada tutela do doente lesado.

3. Na verdade, esta noção casa em harmonia com a, por nós aco-
lhida, perspectivação decomposta do vínculo obrigacional assumido pelo
médico, que nos permite, aliás, superar o espartilho representado pela
sistemática integração daquele vínculo no hemisfério obrigacional das
obrigações de meios. Cientes do relativismo da distinção considerada e
da omnipresença da obtenção de um resultado em qualquer obrigação, pen-
samos que, quando o médico se vincula a realizar um acto, em que, pelo
jogo de múltiplos factores, os respectivos efeitos são aleatórios (assume
a tradicional obrigação, dita, de meios), ele obriga-se, não só a aprovei-
tar as possibilidades (rectius as chances) existentes de que esses efeitos
se venham a revelar favoráveis ao doente (o que não pode garantir), mas
também e necessariamente (como pressuposto daquele aproveitamento),
obriga-se a não destruir essas possibilidades. Assim, face a um deter-
minado acto censurável do médico, para além da aferição da sua (hipo-
tética, mas com frequência indemonstrável) contribuição causal para a
perda do resultado final de incerta consecução, terá de se averiguar se ele
não constituiu a causa de um dano diferente consubstanciado na des-
truição das (todas ou algumas) chances que o doente detinha de alcan-
çar o efeito pretendido.

A autónoma tutela reparatória dessas entidades outras (as chances de
cura, de sobrevivência, de recuperação da saúde, …) — reconhecendo que
a respectiva destruição é danosa — traduzirá, apenas, a extensão da pro-
tecção jurídico-civilística a outras camadas que densificam o conteúdo
dos específicos bens jurídico-pessoais lesados (a vida e a saúde, por exem-
plo). Através desta defesa de segunda linha cumpre-se uma “vocação”, ou
melhor, um imperativo de tendencial continuidade da protecção civilística
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oferecida a todas as “mostrações” (95) daqueles bens face às múltiplas
ofensas que a sociedade de riscos em que vivemos multiplica, e que, no caso
em análise, a actuação médica desvaliosa amplia.

Com esta deslocação do ponto em que a incerteza — inerente à acti-
vidade médica — se manifesta, incorporando-a no bem lesado (a chance),
eliminam-se as dificuldades que a sua presença perturbadora cria ao nível da
afirmação do nexo de causalidade. Através da noção da perda de chance
faz-se, pois, “avançar” a incerteza do encadeamento causal de aconteci-
mentos — e, portanto, do âmbito do “an respondeatur” — para o da valo-
ração dos danos — portanto, para o âmbito do “quantum respondeatur”.

“Restabelecido”, assim, o funcionamento regular do sistema de res-
ponsabilidade civil, do mesmo passo é possível conformar os efeitos ressar-
citórios à especificidade do dano ocorrido — destruição das chances —, e ao
contexto em que ele ocorre — em que se verifica um concurso de múlti-
plos factores idóneos a impedir o sucesso terapêutico —, permitindo a
repartição do risco probatório entre doente e médico, de acordo com a
distribuição da álea inerente ao acto médico consentido.

Não devemos, porém, deixar no silêncio as muitas fragilidades da
figura, nem escamotear as dificuldades que a sua aplicação apresenta. Não
podendo desenvolver umas e outras nesta sede, limitamo-nos a ilustrá-las
com o artificialismo da noção, a complexidade do juízo de apuramento
do montante indemnizatório, a dificuldade da prova da existência de chan-
ces, a diferença entre o valor da indemnização concedida e o valor global
do dano lamentado, entre outras que poderiam ser apontadas (96).

A perda de chance, à míngua de qualquer alteração legislativa, apa-
rece-nos, apenas, como uma terapia paliativa, mas, em muitos casos, efi-
caz ao serviço da finalidade de simplificação da posição jurídico-proces-
sual doente para obter a reparação do dano sofrido.

É, sem dúvida, um remédio que apresenta contra-indicações e alguns
efeitos secundários. As primeiras vencem-se com o respeito rigoroso pelos
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(95) Manuel da COSTA ANDRADE, Direito Penal Médico. Sida: testes arbitrários.
Confidencialidade e segredo, Coimbra Editora, 2004, pp. 62 e 63. O Autor contrasta a “con-
tinuidade” da tutela (e inerente ilicitude) civil da pessoa com a “irredutível fragmentarie-
dade” da protecção (e ilicitude) penal, na medida em que o direito penal restringe a res-
pectiva tutela “a dimensões específicas e nominadas” da pessoa.

(96) Para uma apreciação crítica da figura de perda de chance, quando aplicada à res-
ponsabilidade do profissional médico, no nosso ordenamento, vide o nosso A Responsabi-
lidade Civil do Médico. Reflexões sobre…, cit., pp. 377 e ss.
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princípios gerais vigentes no nosso ordenamento para a responsabilidade
civil, os segundos impõem uma aplicação cautelosa em obediência à fina-
lidade que justifica o seu funcionamento.

VI — NOTAS CONCLUSIVAS

A natureza particular atribuída às obrigações dos médicos, a especi-
ficidade assumida pelo requisito culpa, neste âmbito, a dificuldade de com-
patibilização entre o juízo de condicionalidade e o carácter conjectural da
ciência médica e a aleatoriedade presente nos actos médicos, aliados à
regra de distribuição do ónus probatório, conduzem à edificação de um
escudo protector dos profissionais que os doentes dificilmente conseguem
ultrapassar.

A assimetria da relação estabelecida entre doente e o médico, à luz de
preocupações de tutela dos sujeitos jurídicos mais fracos, de realização da
justiça e de salvaguarda efectiva dos direitos, justificam a procura de solu-
ções protectoras do paciente, no seio da referida orientação geral pro dam-
nato do direito da responsabilidade civil.

Um périplo por espécimes jurisprudenciais de tribunais estrangeiros per-
mitiu identificar a adopção de um conjunto de mecanismos tendentes à
simplificação da posição jurídico-processual do doente, que lhe facilitam
a tarefa probatória, através do recurso a presunções judiciais e a disposi-
tivos inversores do ónus da prova.

Enveredámos, depois, por outra via, ensaiando uma solução alternativa
partindo da análise da obrigação assumida pelo médico. Ultrapassando o
relativismo da tradicional distinção entre obrigação de meios e de resultado
e assente a existência, em qualquer vínculo obrigacional, do escopo de
obtenção de um resultado (cuja entidade é que vai variando em função
da perspectiva que se adopte), procurámos demonstrar, que no programa
prestacional do profissional médico — malgrado a presença de múltiplos
factores que comunicam aos respectivos efeitos uma natureza aleatória —
se encontra não só a obrigação de aproveitar as possibilidades (rectius as
chances) existentes de que os efeitos (de consecução incerta) se venham a
revelar favoráveis ao paciente, mas também e necessariamente (como pres-
suposto daquele aproveitamento), a obrigação de não destruição culposa des-
sas possibilidades.

Um tal raciocínio poderá conduzir à autonomização das chances, para
efeitos ressarcitórios, o que tem ocorrido noutros ordenamentos. Reco-

Da tutela do doente lesado — Breves reflexões 459

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



nhecemos que o percurso de aceitação da figura da perda se apresenta
repleto de sombras, com muitas áreas movediças e pantanosas, dado que,
neste domínio, as certezas são diminutas e os problemas múltiplos e de difí-
cil solução. O carácter provisório das reflexões que formulamos contrasta
com o nosso firme convencimento de que a realidade demanda do direito
uma modificação do status quo: é necessário franquear as barragens que
prendem o caudal de situações controvertidas carecidas de um adequado tra-
tamento jurídico; não podemos, porém, esquecer as margens delimitadoras
do leito por que esse fluxo correrá.

Porto, Dezembro de 2008
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