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RESUMO: A presente pesquisa se propõe a analisar os casos em que os 
médicos, acreditando estar em estado de necessidade de terceiros – o que 
constitui causa excludente da ilicitude nos termos do artigo 13, inciso I, do Código 
Penal brasileiro – acabam por ferir bem jurídico alheio sem que exista 
necessidade de expô-lo a perigo. Seria, no caso, o exemplo do médico que, 
acreditando ser necessário salvar a vida de um paciente, amputa algum membro 
deste; conclui-se, posteriormente, que o paciente não estava em situação de 
risco de vida e que, desta forma, não havia a necessidade da amputação 
realizada. O questionamento está, portanto, se seria cabível a imputação penal 
por lesão corporal; em especial pelo contexto do dever médico de cautela e de 
perícia em suas condutas. Sua relevância temática resta evidente na análise 
prática de casos concretos, em que o Direito Penal é acionado a resolver as 
questões quando, em verdade, não existe consenso sobre a possibilidade de 
imputação do profissional da saúde. O objetivo geral busca esclarecer as 
situações de erro em que estes são colocados, a fim de determinar em quais 
estariam presentes e em quais seriam excluídas a responsabilidade penal. Os 
objetivos específicos a serem cumpridos perpassam, inicialmente, a 
determinação dos conceitos de discriminante putativa e os limites da 
responsabilidade médica; posteriormente, definir e analisar a inevitabilidade do 
erro cometido, a ponderação de bens jurídicos realizadas e determinar, por vias 
dogmáticas, se haverá imputação criminal e em quais situações esta ocorreria. 
Para isto, a vertente metodológica de pesquisa a ser empregada será a jurídico-
sociológica, pela preocupação com a aplicação fática do Direito e não apenas 
com sua teoria, ao realizar uma análise de efetividade, de demandas e de 
necessidades sociais, bem como a jurídico-interpretativo, utilizando 
procedimento analítico de decomposição da matéria em busca da investigação 
de objetos de maior complexidade. Para tanto, as técnicas de pesquisa a serem 
adotadas seria tanto a pesquisa teórica, com base de doutrinas clássicas sobre 
os temas definidos, bem como a coleta de jurisprudência brasileira sobre o 
assunto, para compreender, dentro do contexto posto, a reação judiciária de 
enfrentamento aos casos que lhe foram postos. Sendo assim, a depender do 
caso concreto, a conclusão preliminar parte da possibilidade de recair sobre a 
conduta do médico o instituto do erro de proibição indireto, caracterizado por 
uma perturbação da consciência da ilicitude do fato proporcionada por uma falsa 
ou imperfeita percepção, por parte do sujeito, quanto a existência e os limites de 
uma situação de estado de necessidade de terceiros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DISCRIMINANTE PUTATIVA; ERRO MÉDICO; ESTADO 
DE NECESSIDADE; ERRO DE PROIBIÇÃO. 
 
 


