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APRESENTAÇÃO
Para contextualizar a Responsabilidade Civil parte-se da seguinte indagação: qual a diferença entre obrigação e responsabilidade? É necessário
entender que a obrigação é um dever jurídico principal que, não sendo
satisfeito, propiciará o surgimento de uma responsabilidade, compreenda-se aí a responsabilidade como um dever jurídico secundário, capaz de
produzir uma série de consequências.
Nos dias atuais é imperativo a análise da Responsabilidade Civil como
tema transversal, essa afirmação é uma constatação que perpassa por
todas as áreas do Direito e a cada dia mais se expande. A questão da responsabilidade civil ganha destacada evidência por se ocupar do desígnio
de restabelecer um equilíbrio moral e patrimonial rescindido e até redistribuir a riqueza conforme definem as regras da justiça.
Nas atividades hodiernas realizadas pelo homem surge a necessidade de
responsabilizá-lo pelos atos por ele praticados, o que propicia o surgimento da sua responsabilidade que pode ser caracterizada de forma direta,
ou indireta, através de fatos de terceiros. Dessa maneira, forma-se um
complexo de responsabilidade que rapidamente avançou e alcançou todas
as áreas, chegando a tratar até mesmo da polêmica espécie de responsabilidade civil sem danos, o aumento de danos transfronteiriços, tudo isso
contribuindo para a caracterização da chamada sociedade de risco.
Dentro da repercussão jurídica da expansão da Responsabilidade Civil,
essa cartilha tem um condão de relevância acadêmica e social bem claro:
proporcionar aos seus leitores, uma visão atual sobre as controvérsias da
responsabilidade civil, tema que repercute em todas as áreas jurídicas.
Partindo de uma leitura direcionada, os diversos assuntos tratados possuem embasamento teórico capaz de despertar e esclarecer a resolução
de demandas jurídicas, contribuindo assim, para o exercício de uma cidadania esclarecida.
Auricélia do Nascimento Melo
Vice-Presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB/PI
*Advogada; Doutora e Mestre em Direito Constitucional (UNIFOR);
Professora Adjunta da Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
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VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL?
Marcelo Leonardo de Melo Simplício*
Ao tratar sobre “responsabilidade civil”, o Direito utiliza a ideia de que ninguém deve causar danos aos outros. Assim, havendo danos, a regra geral
é que a vítima deve ser indenizada, como forma de compensar ou reparar
a perturbação sofrida.
No Brasil, é tradicional a diferenciação entre responsabilidade civil contratual e extracontratual, tendo como base distintiva a existência ou não
de uma relação negocial anterior entre os envolvidos.
Dessa forma, a responsabilidade será contratual quando os danos surgirem do descumprimento de alguma relação obrigacional entre as partes.
Por exemplo, se “A” fez um contrato com “B”, e “A” violar o contrato culposamente, surgirá para “A” o dever de indenizar as “perdas e danos” sofridas por “B”. As perdas e danos correspondem àquilo que “B” efetivamente
perdeu e também ao que ele deixou de ganhar por causa da violação do
contrato.
Por outro lado, a responsabilidade extracontratual, também conhecida
como aquiliana, ocorrerá quando, mesmo sem relação negocial anterior,
uma pessoa causar dano a outrem. Por exemplo, se “A”, dirigindo em alta
velocidade, atropelar “B”, em regra, surgirá para “A” o dever de reparar os
danos sofridos por “B”, mesmo que entre eles nunca tenha havido nenhum
tipo de contato social anterior.
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Dessa forma, o que caracteriza a responsabilidade extracontratual não é o
descumprimento de um contrato, mas a existência de um ato ilícito (contrário ao Direito) ou de um abuso de direito (aquele que deriva de um ato
inicialmente lícito, mas que foi praticado de maneira exagerada e extrapola seu fim social, econômico ou que viola a boa-fé ou os bons costumes).
Apesar da tradição histórica, a diferença entre os dois tipos de responsabilidade civil tende a desaparecer. O Código de Defesa do Consumidor
(CDC), por exemplo, prevê a figura do consumidor por equiparação, que
mesmo sem ter uma relação contratual com o fornecedor de produtos ou
serviços, também foi vítima de algum dano e, para fins de sua proteção,
fica equiparado ao consumidor. Por exemplo, se “A” estiver apenas passando na porta de uma loja e for atingido por uma explosão que surgiu
dentro do estabelecimento, mesmo não estando fazendo compras, “A” poderá utilizar as regras de proteção do CDC para buscar sua indenização.
Entre essas regras, temos a inversão do ônus da prova, prazo de prescrição maior, ajuizamento da ação no seu próprio domicílio etc.
Por essa lógica, é tratado como consumidor tanto quem realiza um contrato de consumo como aquele que apenas foi vítima de um dano, mesmo
sem ter nenhuma relação contratual com o fornecedor. Assim, pelo CDC,
o foco não é a relação contratual ou extracontratual, mas a proteção da
vítima do dano.
Mesmo assim, no Brasil, em algumas situações ainda persiste uma clara
divisão entre a responsabilidade contratual e extracontratual, como no
caso da prescrição e dos juros de mora. Dessa forma, para a contagem
do prazo prescricional, é relevante a diferença entre os tipos de responsabilidade, pois o STJ entende que o prazo para ajuizar a ação decorrente
de pretensão indenizatória baseada em inadimplemento contratual é de
10(dez) anos, ao passo que o prazo para a pretensão por dano extracontratual é de 3(três) anos.

8

Outro aspecto ainda relevante para a distinção reside na contagem do
prazo dos juros de mora. O entendimento atual é que nos casos em que
houver responsabilidade contratual, o juros são contados da citação da
ação indenizatória, ao passo que se a responsabilidade for extracontratual, a contagem será do evento danoso.
Resumindo:
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
Decorre do descumprimento de um contrato
Tem como consequência o pagamento das perdas e danos.
Prescrição: 10 anos
Juros de Mora contados da citação.

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
Decorre de ato ilícito ou abuso de direito, mesmo
que as partes não tenham celebrado um contrato
Tem como consequência uma reparação ou com
pensação pelos danos sofridos.
Prescrição: 3 anos
Juros de mora contados do evento danoso.
*Mestre em Direito pelo PPGD UFPI, advogado e professor de Direito Civil, Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual – PI (IBDCONT/PI), membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCivil, criador
e editor do perfil no Instagram “O Civilista” e do site www.ocivilista.com.br.
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RESPONSABILIDADE
CIVIL NA SAÚDE
Alexandre Augusto Batista de Lima*
Maria Luísa Matos**
A responsabilidade civil é toda ação ou omissão que gera violação a uma
norma jurídica ou contratual, nascendo uma obrigação de reparar o ato
danoso. Assim como nas diversas áreas jurídicas, a responsabilidade civil
está presente no direito da saúde, abrangendo o SUS, planos de saúde,
hospitais e profissionais de saúde.
Ao analisarmos o campo da saúde, podemos classificar a responsabilidade, tanto em função da culpa, sendo objetiva ou subjetiva, quanto à função
da natureza, sendo contratual ou aquiliana. Desse modo, vamos explicar
de forma breve para facilitar a sua compreensão frente os problemas do
cotidiano.

O QUE É RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA?
A responsabilidade objetiva está presente em grande parte das atividades
regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, em que o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando que fique
configurado o nexo causal daquela atividade com o objeto. Já a responsabilidade subjetiva é aquela que depende da existência de dolo ou culpa
por parte do agente.
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O QUE É RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL?
E RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA?
Segundo Cavalieri Filho, se existe um vínculo obrigacional e o dever de
indenizar é consequência do inadimplemento, estamos diante da responsabilidade contratual. Caso, o dever seja de uma lesão a direito subjetivo,
sem que exista qualquer relação jurídica que a possibilite, temos a responsabilidade extracontratual ou aquiliana.

QUAL A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE?
A responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva, possuindo como
pressupostos constitutivos a conduta, nexo de causalidade, dano e a culpa. A culpa lato sensu, pode ser divida no dolo, conhecimento do mal e
intenção de causá-lo, e a culpa em stricto sensu, que é previsível e evitável
conforme os padrões de comportamento médio, possuindo três modalidades externalizadas: imprudência, negligência e imperícia, conforme
abaixo:
Imprudência: é aquela conduta arriscada, precipitada, insensata ou imoderada, que decorre de uma ação, fazendo o que não deveria ser feito.
Como por exemplo: a realização de uma operação cesariana sem a equipe
cirúrgica mínima necessária.
Negligência: é a conduta com displicência, indiferença, quando podendo
agir, não o faz, decorrente de uma omissão, ou seja, não fazer o que deveria ser feito. Como por exemplo: quando um médico que esquece material
cirúrgico dentro do corpo do paciente.
Imperícia: prática de um ato sem o conhecimento devido ou a inobservância de normas técnicas, decorrendo de uma ação, ou seja, fazer mal
o que deveria ser bem feito. Como exemplo: um médico especialista em
clínica médica que faz uma cirurgia para colocar prótese de silicone em
uma paciente.
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Assim, a responsabilidade subjetiva, aplicável aos profissionais de saúde,
decorre de uma: ação ou omissão voluntária por parte do profissional; culpa em sentido lato (dolo ou culpa) exclusiva ou corrente desse indivíduo;
algum dano suportado pela vítima; e, por último, o nexo de causalidade
entre a conduta praticada voluntariamente pelo indivíduo e o dano a que
fora submetido a vítima.

QUAL A RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL?
A relação entre o hospital e o paciente é uma relação de consumo. Desse
modo, por força do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos hospitais será objetiva quando estivermos frente aos serviços
relacionados ao negócio, como internação de pacientes, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.
No que se refere à obrigação de prestação de serviços médicos, segundo
Rui Stoco e Miguel Kfouri Neto, a responsabilidade civil do hospital é subjetiva, pois depende de prova da culpa do médico que realizou a operação
no hospital, conforme mencionado no tópico acima.

QUAL A RESPONSABILIDADE DO MEU PLANO DE SAÚDE?
A sua operadora de plano de saúde, na qualidade de fornecedoras de serviço, responderá pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece
por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, sendo a sua responsabilidade objetiva e
solidária.
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PANDEMIA DO COVID-19 E A RESPONSABILIDADE CIVIL
DO MÉDICO
Com a pandemia da Covid-19, a presença de um vírus que, até então, era
desconhecido, altas demandas de pacientes sobrecarregaram os hospitais, o conflito de orientações internas e internacionais, ocasionaram um
volume de trabalho exaustivo, na tentativa de retardar a crise sanitária,
levando a um aumento nas chances de “erro médico”.
O ofício médico, em regra, é uma atividade de meio, e como já abordamos, a sua responsabilidade será apurada com base na demonstração
da atuação diligente e da correta utilização das técnicas e ferramentas
disponibilizadas pela ciência. Por essa razão, recomenda-se que médicos
e instituições de saúde adotem mecanismos preventivos com foco na avaliação, gerenciamento e mitigação dos riscos da atividade e na garantia de
segurança dos profissionais e pacientes.
*Advogado e professor universitário, Doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília; Vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB-PI
**Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Uninovafapi; membro da Comissão de Direito da Saúde
da OAB-PI
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RESPONSABILIDADE
CIVIL POR DANOS À SAÚDE
DO TRABALHADOR
Saulo Soares*
O trabalhador quando ingressa em uma relação de trabalho mantêm a
condição de cidadão e de pessoa, devendo ter respeitada a sua dignidade
e todos os direitos trabalhistas inespecíficos ou de cidadania, além dos
direitos trabalhistas específicos.
São alguns desses direitos trabalhistas inespecíficos:
Direitos da personalidade;
Direito à presunção de inocência;
Direito à informação;
Direito à ampla defesa e ao contraditório;
Direito à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem;
Direito à livre manifestação do pensamento;
Direito à liberdade de consciência e de crença;
Direito à não discriminação por condição de pessoa com deficiência.

14

Já entre os direitos trabalhistas específicos, inclui-se o direito de laborar em um meio ambiente do trabalho saudável, seguro e equilibrado. A
Constituição Federal, no art. 7°, inc. XXII, determina que são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança.
Logo, a empresa deve adotar todas as medidas de medicina do trabalho e
de engenharia de segurança do trabalho, em conformidade com a legislação, especialmente as Normas Regulamentadoras do então Ministério
da Economia e as Convenções da Organização Internacional do Trabalho
ratificadas no Brasil.
O trabalhador que vier a sofrer acidente do trabalho ou doença ocupacional tem o direito de ser indenizado. Legalmente, acidente do trabalho
é conceituado pelo art. 19 da Lei n° 8.213/1991, como o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art.
11 da referida lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
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Já as doenças ocupacionais são equiparadas aos acidentes do trabalho,
gerando as mesmas consequências legais, podendo abranger doenças físicas e transtornos mentais relacionados ao trabalho (eg.: depressão, síndrome de Burnout). Há situações de doenças ocupacionais ocasionadas
por nexo causal ou nexo concausal (aquele que contribui para o resultado
ou que agrave condição).
O Supremo Tribunal Federal fixou tese a respeito da responsabilidade
objetiva (sem culpa do empregador) por danos provocados à saúde do
trabalhador, considerando constitucional a responsabilização objetiva do
empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho nos casos
especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida por
sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais
membros da coletividade.
O empregado que sofre de acidente do trabalho ou doença ocupacional,
desde a suspeita, tem direito que a empresa emita a comunicação de acidente do trabalho (CAT), e caso possua afastamento superior a 15 dias, ter
reconhecido o auxílio por incapacidade temporária na modalidade acidentária, com todas as repercussões jurídicas inerentes.
O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula 378, reconhece que
é constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à
estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio
por incapacidade temporária ao empregado acidentado.
O trabalhador deve reunir todas as provas necessárias, tendo direito a cópia do inteiro teor do prontuário clínico individual, por disposição do art.
88 do Código de Ética Médica; além dos programas de saúde e segurança ocupacional que evidenciam os riscos que está exposto no cargo que
exerce. Em regra, a norma regulamentadora 7 (NR-7) define que as empresas deverão manter o prontuário clínico individual por período mínimo de
20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador.
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A prova pericial em juízo também poderá ser requerida para comprovação
dos danos à saúde do trabalhador. A súmula 736 do STF define que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir
o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene
e saúde dos trabalhadores.
O prazo prescricional na Justiça do Trabalho, por aplicação do artigo 7º,
inc. XXIX, da Constituição Federal e do art. 11 da CLT, é de cinco anos (quinquenal), até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
(bienal). Conforme a Súmula 308 do Tribunal Superior do Trabalho a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e,
não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.
Contudo, no que se refere a responsabilidade civil por danos à saúde do
trabalhador, o prazo prescricional se inicia a partir da ciência da doença
ocupacional, ou seja, podendo se iniciar mesmo após décadas da extinção
do contrato de trabalho.
*Titular da Cadeira n. 26 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (ABDSS). Professor da
Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pós-doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais - PUC Minas. Doutor em Direito, com distinção acadêmica Magna Cum Laude pela PUC Minas.
Médico do Trabalho. Advogado.
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RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA
NAS REDES SOCIAIS:
ÉTICA E PROFISSIONALISMO
NA PUBLICIDADE
Karenina Carvalho Tito*
Carolina Silva Mildemberger**
As evoluções tecnológicas proporcionaram novos modelos de comunicação. O mercado de consumo sofre os efeitos da sociedade informacional,
na qual o fornecedor recorre às mídias sociais para captar novos clientes.
O médico, como profissional liberal, usa do seu alto poder persuasivo para
divulgar materiais de trabalho, publicando textos e imagens que possibilitam a interação com o público.
A divulgação feita pelo médico nas mídias sociais possui diversas limitações com o intuito de impossibilitar a comercialização da atividade
e evitar a ocorrência de dano à saúde e ao bem estar da população. O
Código de Ética Médica e as Resoluções do Conselho Federal de Medicina estabelecem os limites da divulgação, de modo a evitar que o médico
utilize desse meio para se autopromover e/ou anunciar o seu trabalho de
forma sensacionalista1. E, no recorte da responsabilidade civil em face da
publicidade ilícita, o Código de Defesa do Consumidor e as normas regulamentadoras da atividade médica na publicidade são complementares,
com o intuito de impedir a publicação de conteúdo enganoso ou abusivo,
podendo, portanto, recair sobre o médico que não observa tais limites legais um possível processo judicial.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¹ Resolução CFM N.º 2217, de 27/ 09/2018
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COMO O MÉDICO DEVE SE COMPORTAR NAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS AO PÚBLICO?
O Manual de Publicidade Médica (Resolução CFM 1.974/11), em seu artigo
9°, nos parágrafos 1° e 2°, considera que ao médico é vedado a utilização
da publicidade como forma de autopromoção, sensacionalismo ou concorrência desleal. Entretanto, os profissionais da medicina passaram a
utilizar das mídias sociais para divulgar conteúdos e imagens não apenas
com a intenção educacional, mas de fortalecer o seu nome no mercado e
de angariar novos clientes.
A base para aplicação do marketing na área da Saúde é sempre o fortalecimento da relação médico-paciente, com o objetivo de aumentar a
qualidade inerente ao serviço.

Conforme Manual de Publicidade Médica (Resolução
CFM 1.974/11)
Entende-se por autopromoção a utilização de entrevistas, informações ao
público e publicações de artigos com forma ou intenção de:
a) Angariar clientela;
b) Fazer concorrência desleal;
c) Pleitear exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos;
d) Auferir lucros de qualquer espécie;
e) Permitir a divulgação de ende reço e telefone de consultório, clínica ou
serviço.
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Entende-se por sensacionalismo:
a) A divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feita
de maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos, para individualizar e priorizar sua atuação ou a instituição onde atua ou tem interesse
pessoal;
b) Utilização da mídia, pelo médico, para divulgar métodos e meios que
não tenham reconhecimento científico;
c) A adulteração de dados estatísticos visando beneficiar-se individualmente ou à instituição que representa;
d) A apresentação, em público, de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente médico;
e) A veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade;
f) Usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e
informações que possam induzir a promessas de resultados.

É PERMITIDO QUE O MÉDICO RECEBA PRÊMIOS QUE VISAM AO
OBJETIVO PROMOCIONAL OU DE PROPAGANDA, INDIVIDUAL OU
COLETIVO?
O Manual de Publicidade Médica, em seu artigo 12º, estabelece que o médico não deve permitir que o seu nome seja incluído em concursos ou
similares, nos quais a finalidade seja promocional ou de propaganda. A
autopromoção e o sensacionalismo médico são vedados pelo Código de
Ética Médica.
Quanto às proibições gerais, o Manual de Publicidade Médica dispõe que
na propaganda ou na publicidade de serviços médicos é vedado o uso de
expressões, tais como “o melhor”, “o mais eficiente”, “o único capacitado”,
“resultado garantido”, entre outras.
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É PERMITIDO AO MÉDICO A DIVULGAÇÃO DE MARCAS DE PRODUTOS NAS MÍDIAS SOCIAIS?
O médico é responsável por cuidar da saúde do paciente e sua fala tem
credibilidade perante a sociedade, o que torna seu discurso dotado de
forte persuasão e convencimento, já que “os atributos da figura do médico
estão relacionados à honestidade, à verdade, à sinceridade e ao interesse de
ajudar pessoas e não devem ser explorados por empresas comerciais para
promover vendas” ².
O consumidor atual, antes de realizar qualquer procedimento médico, adquiriu o hábito de pesquisar na internet quais são os efeitos colaterais de
determinada técnica e os seus benefícios. Através das redes sociais, o
paciente tem acesso ao conteúdo divulgado pelo profissional que exerce
a medicina, sendo influenciado pelo material publicado. Assim, é vedado
ao médico a participação em anúncios de empresas ou produtos ligados
à medicina ³.
E quanto ao marketing de conteúdo, ou seja, a técnica realizada com o
objetivo de conquistar e engajar um público definido? Sim, é permitido,
por exemplo, à um dermatologista informar sobre a importância do uso do
filtro solar e indicar qual a melhor textura para o tipo de pele.

É PERMITIDA A EXPOSIÇÃO DO PACIENTE, MESMO COM A SUA
AUTORIZAÇÃO? E O ANTES E DEPOIS?
O artigo 3º, “g” do Manual de Publicidade Médica veda ao médico a exposição da figura de seu paciente como forma de divulgação de técnica, método ou resultado, mesmo que exista autorização expressa. A única exceção
a essa vedação encontra-se no artigo 10º do referido Manual, quando se
tratar de trabalhos e eventos científicos e a exposição for imprescindível.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
² CODAME. Manual de publicidade médica. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2011, p. 87
³ Consultar art. 1° da Resolução CFM n° 2.126/15: “Art. 3°, É vedado ao médico: c) Participar de anúncios de empresas comerciais ou de
seus produtos, qualquer que seja sua natureza, dispositivo este que alcança, inclusive, as entidades médicas sindicais ou associativas;”
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O “Antes e depois” é um conteúdo que demonstra o resultado de técnica/
procedimento, sendo uma prática bastante recorrente nas redes sociais.
No entanto, além do artigo 3º, possui vedação própria no artigo 13º, §3º
do Manual de Publicidade Médica, exatamente por conta da exposição do
paciente.
O médico possui, a priori, a obrigação de meio que determina a entrega do
melhor diagnóstico/procedimento/medicação possível ao seu paciente no
momento da consulta, não havendo uma vinculação com o resultado, uma
vez que cada corpo reage de uma forma, existem algumas situações que
não há cura, etc.
O “Antes e depois” pode inverter a obrigação de meio para a de resultado
ao médico, tendo em vista que o paciente passa a ter uma expectativa
de cura ou melhora que, como já foi mencionado, não é possível de se
prometer.
Logo, esse tipo de conteúdo nas redes sociais pode até atrair os pacientes,
no entanto ressalta-se que o médico estará suscetível a uma responsabilização civil, tendo em vista a quebra de expectativa de resultado que surge
com o post “antes e depois”, além da infração ética.
Por fim, o médico deverá seguir às normas do Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do estado em que está vinculado,
não sendo possível aplicar as mesmas prerrogativas a outros profissionais
da saúde, como dentistas e biomédicos, tendo em vista que esses profissionais possuem conselhos próprios.
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COMO FAZER UMA PUBLICIDADE MÉDICA ÉTICA E
CONTEMPORÂNEA PARA AS REDES SOCIAIS?
Primeiramente, é possível fazer uma publicidade que atenda os desejos
dos médicos, como também os paradigmas traçados pelo Conselho Federal de Medicina e os anseios e dúvidas dos pacientes.
Aconselha-se a separação do perfil pessoal e profissional do médico,
tornando mais próxima e casual a relação médico-paciente e, ao mesmo tempo, salvaguardar o médico de alguma interpretação diversa de um
post pessoal.
Não podemos esquecer que os médicos devem colocar em seus perfis
(único ou profissional) informações condizentes com a sua profissão, tais
como o seu número no CRM do estado que está vinculado, o Registro de
qualificação de Especialista (REQ) e, no caso de estabelecimentos como
hospitais/clínicas, deve-se ter os dados do diretor técnico (art. 2º do Manual de Publicidade Médica).
Quanto ao conteúdo, o foco deverá ser a informação, o que o paciente
necessita saber. Posts educacionais satisfazem a curiosidade e acalmam
os pacientes, portanto recomenda-se um conteúdo didático sobre procedimentos, cuidados e doenças, não recaindo no sensacionalismo.
Utilizar textos curtos, sem o uso de jargões médicos que tornem a leitura
cansativa e propensa a confundir o paciente, além de elementos visuais
como imagens e vídeos tornam o conteúdo mais atrativo.
Os elementos visuais devem seguir os padrões éticos, como não expor o
paciente ou marca do equipamento. Sugere-se o uso de bonecos, aparatos e até mesmo animações para demonstrar o que se pretende fazer.
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Assim como se contrata um advogado para o auxílio jurídico e o médico
para a saúde, um especialista em comunicação e redes sociais conhece
as melhores ferramentas e estratégias para melhor comunicar o que um
médico deseja em suas redes sociais, portanto sugere-se a contratação
desses especialistas.
* Advogada; Professora da Universidade Estadual do Piauí (UESPI); Mestre e doutoranda pela Universidade de Coimbra; Investigadora colaboradora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra. Associada do IBERC (Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil); Membro do
grupo de pesquisa “Direito da Saúde e Empresas Médicas” (UniCuritiba). Presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB-PI.
**Graduada em Jornalismo pela PUC-PR e bacharel em Direito (UniCuritiba); Estudante do curso de
Communication for PR and Advertising da University of Arts London; Membro do grupo de pesquisa “Direito da Saúde e Empresas Médicas” (UniCuritiba).
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DANOS DAS REDES SOCIAIS
Roberta Teles Cardoso*
Os danos originados nas redes sociais têm se tornado muito frequentes.
Muito embora chamem atenção os casos envolvendo artistas e outros influenciadores no ambiente virtual, pessoas comuns também podem ser
vítimas de ataques, que podem ser gerados, por exemplo, por racismo,
xenofobia, misoginia, homofobia, transfobia, divergências políticas e ideológicas, e, ainda, por clássicas condutas da injúria, calúnia e difamação.
Do mesmo modo, podem ocorrer na forma de Bullying (intimidação sistemática), Cyberbullying ou de Stalking (perseguição), condutas conhecidas
por suas denominações em língua inglesa, mas já tratadas de forma direta
pelo ordenamento jurídico brasileiro. A utilização indevida de imagens, a
violação de direitos autorais e a violação da intimidade com publicação
de fotos e vídeos íntimos (pornografia de vingança) também podem ser
incluídos no rol de situações desonrosas ocorridas nas redes sociais.
Independentemente da tipificação penal da conduta, que pode também
gerar processo criminal, todos os comportamentos acima citados de forma exemplificativa são potenciais causadores de danos, que se configuram não somente no âmbito moral, mas, igualmente podem, em alguns
casos, ensejar danos ao patrimônio das vítimas.
Contudo, para que o processo tenha chances reais de êxito (e não se torne
uma lide temerária), é necessária uma análise criteriosa do caso por um
(a) advogado (a) especializado (a), pois há que se diferenciar inicialmente
o que de fato é uma conduta geradora de dano e o que é um mero aborrecimento. Ou seja, nem toda ofensa nas redes sociais são geradoras do
dever de indenizar.
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Além disso, é importante considerar que o conteúdo das redes sociais é
muito volátil – muitos podem ser apagados e outros ficam disponíveis por
apenas 24 horas, como ocorre por exemplo nas mensagens do Whatsapp
e nos stories do Instagram. Por isso, algumas medidas céleres são essenciais para o início deste tipo de ação. As primeiras providências são:
1) Ata Notarial – esse procedimento deverá ser feito no Cartório e servirá
para imprimir, arquivar e validar como prova o que foi publicado nas redes
sociais, dotando-a de fé pública e tornando-a juridicamente válida.
2) Boletim de Ocorrência, se possível, em Delegacia especializada em crimes cibernéticos;
3) Notificação Extrajudicial enviada para o autor da ofensa e para a empresa proprietária do site ou rede social, solicitando a retirada do conteúdo ofensivo e a devida retratação. Em caso de não ser possível identificar
o causador do dano, deve-se notificar, na forma extrajudicial e/ou judicial,
o provedor/ responsável pelo ambiente para que retire imediatamente o
conteúdo. Estas notificações devem indicar a URL da página da postagem,
pois segundo o Marco Civil da Internet é necessária a “identificação clara
e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”.
Aplica-se aos casos de danos nas redes sociais os princípios e valores
do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo sem remuneração direta, as
vítimas são consumidoras por equiparação. Assim, a responsabilidade
é objetiva e se fundamenta no risco da atividade, não sendo requisito a
apuração de culpa ou a intensão de lesar. Por este mesmo embasamento
legal, o prazo para promover a Ação de Indenização por danos causados
nas redes sociais seguirá a regra consumerista dos 5 anos.
As partes processuais serão ofensor e ofendido. Os provedores, de acordo
com o Marco Civil da Internet somente serão responsabilizados solidariamente nos casos em que não atenderem imediatamente as notificações
(judiciais e/ou extrajudiciais) de retirada de conteúdo ilícito ou ofensivo
– Art.19 do Marco Civil da Internet.
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O sucesso da ação de indenização por danos nas redes sociais depende
essencialmente da boa preparação das provas. Nos casos de danos não
patrimoniais ou morais não há necessidade de provas de tristeza, depressão ou grave sofrimento, pois o que se busca proteger é a dignidade da
pessoa. Nos casos em que haja prejuízo material, todos os danos efetivos
e o que se deixou de ganhar, como perdas de contratos, por exemplo, devem ser comprovados por meio de documentos idôneos, não sendo possível a indenização de prejuízos hipotéticos.
*Advogada (OAB/CE 13-773), Doutora em Direito Constitucional das Relações Privadas, Professora do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza.
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RESPONSABILIDADE CIIVL NA LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS DANOS DAS REDES
SOCIAIS
Joana Moraes Souza*
Sabe-se que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/18,
LGPD, sancionada em 2018, entrou em vigor em setembro de 2020. A parte
referente às sanções entrará em vigor em agosto de 2021.
A Lei Geral de Proteção de dados tem como objetivo a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento
da personalidade da pessoa natural.
Todas as empresas pública ou privada e profissionais liberais que façam
tratamento de dados pessoais devem se adequar a referida legislação,
sob pena de sofrer as sanções previstas na lei, que podem chegar até R$
50.000.000,00, bem como sofrer condenações judiciais em decorrência de
violações às normas da LGPD.
É importante lembrar que, antes mesmo da entrada em vigor das sanções
previstas na LGPD em agosto/2021, o judiciário já tem condenações com
base na LGPD.
No que se refere á reponsabilidade civil, a Lei Geral de Proteção de Dados
prevê no seu art. 42 que “O controlador ou o operador que, em razão do
exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de
proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo”.
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Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é
atribuído; II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de
dados; ou III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos
dados ou de terceiro (art. 43).
A LGPD prevê ainda a figura do tratamento irregular de dados pessoais que
ocorre quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a
segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias
relevantes, dentre as quais: o modo pelo qual é realizado; o resultado e os
riscos que razoavelmente dele se esperam e as técnicas de tratamento de
dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado (art. 44).
É importante destacar que a fiscalização e regulação ficarão por parte da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD será um elo entre os titulares de dados, governo e empresas, permitindo que as pessoas possam
enviar dúvidas, sugestões e denúncias referentes á LGPD.
A ANPD terá um papel de orientar e apoiar empresas públicas e privadas
em relação às situações em que elas podem ou não tratar dados pessoais
do cidadão. Acredita-se que só após essa fase de orientação e conscientização que se fará aplicação de multas previstas na LGPD.
É importante a conscientização de todos quanto a necessidade de proteção dos dados pessoais, considerando que são integrantes da personalidade de cada pessoa e que em caso de possível violação estará sujeito ás
sanções previstas na lei, bem como condenações judiciais por eventuais
danos causados.
*Doutora em Direito pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Advogada e Professora da Universidade Federal do Piauí - UFPI
e UNINOVAFAPI
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MODALIDADES DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dante Ponte de Brito*
1) EM REGRA, A RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE
CONSUMO DEVE SER APURADA OBJETIVAMENTE. EM QUAIS
HIPÓTESES HÁ RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA NOS TERMOS
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR?
Resposta: Excepcionalmente configura-se a responsabilização subjetiva
dos profissionais liberais, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de
Defesa do Consumidor.
Há responsabilidade pessoal dos profissionais liberais (médicos, advogados, dentistas, fisioterapeutas etc.) em face do consumidor mediante a
verificação de culpa (dolo: intenção de causar prejuízo ou culpa stricto
sensu: imprudência: falta de cuidado + ação, negligência: falta de cuidado
+ omissão ou imperícia: falta de qualificação geral para desempenho de
uma atribuição).
2) PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
E SUA RESPECTIVA RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA SÃO
NECESSÁRIAS QUAIS CARACTERÍSTICAS?
Para caracterização dos profissionais liberais e sua respectiva responsabilização subjetiva, prevista no art. 14, § 4º, do CDC, são preciosas as lições
do Professor Rizzatto Nunes, no sentido de que devem estar presentes as
seguintes características:
a) autonomia profissional, sem subordinação;
b) prestação pessoal dos serviços;
c) elaboração de regras pessoais de atendimentos;
d) atuação lícita e eticamente admitida.
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3) QUAL O FUNDAMENTO DA NORMA QUE JUSTIFICA A
RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA DOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO?
O fundamento da norma é justificada, visto que os profissionais liberais
individuais, assim como os consumidores, estão muitas vezes em posição de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Além disso, quando o serviço
é prestado pessoalmente por um profissional liberal, há um caráter personalíssimo ou intuitu personae na relação jurídica estabelecida, afastando
o caráter de massificação inerente às relações de consumo.

4) TEMA: RESPONSABILIDADE NO CDC. FUNÇÕES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS. QUAIS AS FUNÇÕES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO DE CONSUMO?
Os produtos ou serviços postos no mercado devem cumprir com duas funções: função econômica específica e função de segurança.
a) função econômica específica
Os produtos e serviços devem servir à sua finalidade ou utilidade proposta
da oferta ou publicidade. Dessa forma, um aparelho de ar condicionado
deve servir para climatizar um ambiente, uma geladeira serve para conservar os alimentos, o serviço de revisão do automóvel deve ser útil para
que o consumidor dirija seu veículo com confiança.
O não cumprimento dessa função acarreta o chamado VÍCIO POR INADEQUAÇÃO. É O VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO.
No vício o problema fica restrito ao produto ou ao serviço. O dano permanece nos limites do produto e do serviço.
Exemplo: consumidor adquire aparelho celular pela internet. Ao tentar
ligá-lo, percebe que não funciona. (vício do produto).
No caso dos produtos duráveis, o prazo é de 90 dias para trocar por um
novo aparelho celular. (Art. 26, II, CDC).
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5) TEMA: PRAZOS NA RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. QUAL O PRAZO PARA O CONSUMIDOR RECLAMAR DE
EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTOS?
Os prazos para o consumidor reclamar de eventuais vícios dos produtos
estão previstos no artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não
duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos
duráveis.
6) QUAL O PRAZO PARA O FORNECEDOR SANAR O VÍCIO DO
PRODUTO? CASO O VÍCIO NÃO SEJA SANADO NESSE PRAZO,
QUAIS AS OPÇÕES DO CONSUMIDOR?
O prazo para o fornecedor sanar o vício é de 30 dias, previsto no § 1º do art.
18 do Código de Defesa do Consumidor.
Caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir
alternativamente e à sua escolha:

Opções do consumidor:
Art. 18, § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode
o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas
condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
*Pós-Doutor em Direito – PUCRS; Doutor em Direito – UFPE; Mestre em Direito – UFPB; Professor Adjunto –
UFPI/PPGD; Acadêmico – ACIPI; Acadêmico – APAL
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VIAGENS
Gabriel Bittencourt*
Especificamente nos casos de atraso, cancelamento, interrupção de voo
e negativa de embarque, quando se encontra no aeroporto, o passageiro
também tem o direito de receber assistência material da companhia aérea
(Resolução nº 400/2016 da ANAC ¹ ), de acordo com o tempo de espera:
- A partir de 1 hora: facilidades de comunicação (internet, telefone, etc.);
- A partir de 2 horas: alimentação adequada (voucher, refeição, etc.);
- A partir de 4 horas: hospedagem (no caso de pernoite, fora do domicílio
do passageiro) e transporte de ida e volta.
Ainda que a assistência material acima seja fornecida pela companhia
aérea, o passageiro ainda tem o direito de requerer judicialmente uma indenização em razão dos danos materiais ou morais decorrentes dos problemas ocorridos na viagem, seja ela nacional ou internacional. O mesmo
ocorre no caso de extravio (definitivo ou temporário) de bagagem.
O dano material consiste em todo o prejuízo financeiro suportado pelo
passageiro, por exemplo, com acomodações, deslocamentos, aquisição
de novas passagens, roupas e artigos pessoais comprados em razão do
extravio da bagagem, diária perdida do pacote de viagem, ingressos de
shows, dentre outras despesas.
Já o dano moral, que também é indenizado por meio de um valor em dinheiro, compreende o abalo emocional decorrente dos episódios acima.
Imagine, por exemplo, a situação da família que planejou durante um ano
uma viagem de carro pela Europa, e que, ao desembarcar do avião para
iniciar suas férias, toma conhecimento que toda a sua bagagem foi perdida pela companhia. Ou então, pense no caso do empresário que perde
uma reunião importante de trabalho em razão do cancelamento do voo
pela companhia aérea. É certo que as pessoas envolvidas nessas situações sentiram estresse, preocupação, revolta, tristeza e angústia. E tudo
isso poderá ser compensado por meio de uma indenização por dano moral.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¹ Em razão da pandemia de COVID19, observar o contido na Resolução nº 556/2020 da ANAC.

33

Para buscar judicialmente estas indenizações, é fundamental comprovar
o que aconteceu, o que pode ser feito por meio de documentos (como
comprovantes de despesas, passagens aéreas, declaração de conteúdo
de bagagem, dentre outros), testemunhas etc.
Especificamente com relação às viagens no contexto da pandemia de
COVID19, é importante mencionar que em 18/03/2020 o Governo Federal
editou a Medida Provisória nº 925/2020, para tratar do cancelamento de
passagens aéreas. Ela prevê duas possibilidades:
a) se o passageiro aceitar que lhe seja disponibilizado um crédito para
utilização em até 12 (doze) meses, ao invés do reembolso do valor da passagem, nenhuma penalidade contratual poderá ser aplicada;
b) se o passageiro optar pelo reembolso, ele poderá ser realizado no prazo de 12 meses, sendo que as penalidades previstas no contrato poderão
ser aplicadas, de acordo com a modalidade de passagem adquirida e as
regras tarifárias aplicáveis.
E o que fazer com relação às reservas de hotéis, cruzeiros e passeios, por
exemplo? Há quem defenda que o reembolso deve ser integral. Mas neste cenário de incertezas, a melhor alternativa é, sem sombra de dúvidas,
tentar de acordo junto à empresa. Além disso, a remarcação pode ser uma
opção para não prejudicar o consumidor e para não agravar ainda mais a
situação da empresa.
*Advogado. Sócio do escritório Valeixo Neto Bittencourt – Advocacia Especializada em Indenizações.
Ex-Presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do
Paraná. Professor de Responsabilidade Civil na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados
do Brasil - Seção do Paraná. Palestrante
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VEÍCULO FURTADO EM
ESTACIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:
QUEM RESPONDE?
Idelcelina Barros Ximenes*
Imagine a situação de deixar o seu veículo no estacionamento de um shopping ou de um supermercado e ao terminar suas compras descobrir que
seu carro foi furtado? Além do susto, o grande prejuízo econômico! Quem
deve arcar com esse dano? Infelizmente, esta é uma situação comum nas
grandes cidades, que envolve vários aspectos jurídicos da responsabilidade civil que serão aqui analisados.
A violência nas cidades atrai cada vez mais as pessoas para estabelecimentos que ofereçam alguma segurança para os momentos de lazer ou de
compras, como os estacionamentos fechados que trazem uma sensação
de proteção.
A responsabilidade civil tem como principal função melhorar a situação
da vítima: retornar as coisas ao status quo ante, não sendo mais possível,
que seja paga uma indenização de caráter reparatório ou compensatório
(Gagliano, 2020). Para isso é preciso demonstrar o nexo causal entre o
dano e a conduta daquele que será chamado a responder, esse é sempre
o “xis” da questão, fechar o nexo causal. Em cada relação jurídica existem
deveres e direitos que podem vincular o agente ao dano.
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Considerando que a relação que existe entre o estabelecimento comercial
que mantem um estacionamento fechado e os seus clientes é uma relação de consumo, cabe a aplicação da responsabilidade objetiva prevista
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.”
A responsabilidade objetiva é aquela fundada no risco da atividade, que
dispensa a comprovação da culpa, nos casos especificados em lei ou em
casos em que a atividade é normalmente exercida impondo um risco para
as demais pessoas, segundo entendimento do art. 927,§ único do Código
Civil.
Além do CDC, a Súmula 130 do STJ (Superior Tribunal de Justiça) confirma
essa responsabilização dos estabelecimentos: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em
seu estacionamento”.
O estabelecimento comercial, que mantém estacionamento fechado para
seus clientes, assume a guarda desses bens e a teoria do risco-proveito
justifica a responsabilidade pelo dano sofrido diante de um possível furto,
independente da exigência de algum pagamento para a guarda do veículo,
pois se subtende o benefício econômico diante do atrativo de ter um lugar
mais seguro para o consumidor.
A tentativa de utilizar a excludente do caso fortuito ou força maior (art.
393 CC) não vem sendo aceita pelo STJ que vem decidindo manter essa
responsabilização, adotando o entendimento do fortuito interno, que segundo Cavalieri Filho (2019, p.73) “assim entendido o fato imprevisível, e
por isso inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra
a atividade empresarial de tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito.”
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Dessa forma não será admita a alegação de excludente de caso fortuito,
pois apenas o fortuito externo teria a força de retirar esse dever de indenizar, algo que fosse imprevisível e não tivesse nenhuma relação com a
atividade desenvolvida pelo fornecedor, no caso da oferta de um estacionamento aos clientes acaba gerando a expectativa de segurança diante
da guarda assumida.
E se houver uma cláusula ou uma placa no estacionamento indicando que
o estabelecimento não se responsabiliza pelos veículos ali deixados? Segundo Gonçalves (2020, p.561) “Cláusula de não indenizar é o acordo de
vontades que objetiva afastar as consequências da inexecução ou da
execução inadequada do contrato”. Esta exige além de bilateralidade, a
situação de igualdade entre os contratantes. Essa cláusula de irresponsabilidade não terá validade jurídica, o CDC não admite esta retirada da responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo, como é possível
perceber através do art. 24 dessa Lei que diz que “é vedada a exoneração
contratual do fornecedor”. E, no art. 25, proclama: “É vedada a estipulação
contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de
indenizar prevista nesta e nas Seções anteriores”.
Assim, conclui-se que o estabelecimento comercial, como shopping e supermercados, que oferece um estacionamento fechado para seus clientes, tem o dever de responder objetivamente pelo furto de veículos, não
sendo esse evento admitido como excludente de responsabilidade civil
por ser entendido como um fortuito interno.
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