
 

 

 

 

LEONARDO VIEIRA, sócio da OCAV Advogados e Consultores, Mestre em Direito pela UFBA e 

Professor de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito. 

 

01. CUMPRIMENTOS E ELOGIO À INICIATIVA DO CREMEB NO QUE TANGE AO CURSO: O 

MÉDICO E O CONHECIMENTO DAS REGRAS QUE DISCIPLINAM SUA ATIVIDADE 

PROFISSSIONAL. 

 

02. FOCO NOS ASPECTOS JURÍDICOS DO TEMA, UMA VEZ QUE A ANÁLISE SOB O PRISMA 

ÉTICO-PROFISSIONAL FICARÁ A CARGO DO DR. JOSÉ ABELARDO DE MENESES. 

 

03. DIRETOR TÉCNICO – CONCEITO. O diretor técnico é um médico contratado pela 

direção geral da instituição, e por ela remunerado, para assessorá-la em assuntos 

técnicos. Ele é o principal responsável médico pela instituição, não somente perante o 

Conselho, como também perante a Lei. 

 

2.1 Não confundir com a figura do diretor clínico, que é o médico representante e 

coordenador do corpo clínico no concerto administrativo do hospital e por esta razão 

deve ser eleito de forma direta pelos médicos da instituição. É o elo entre o Corpo 

Clínico e a Direção Técnica e/ou Direção Geral da instituição. 

 

04. NORMAS DE REGÊNCIA 

 

3.1 Identificáveis no corpo da Resolução do CFM que disciplina a atuação dos diretores 

técnicos. 

 

RESOLUÇÃO CFM nº 2.147/2016 
Estabelece  normas  sobre  a  responsabilidade, atribuições    e    direitos    de    diretores    
técnicos, diretores clínicos e chefias de serviço em ambientes médicos. 
 

[...] 

CONSIDERANDO o artigo 28 do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, que declara 

que   qualquer   organização   hospitalar   ou   de   assistência   médica,   pública   ou   privada 



obrigatoriamente  tem  que  funcionar  com  um  diretor  técnico,  habilitado  para  o  exercício  

da Medicina, como principal responsável pelos atos médicos ali realizados; 

CONSIDERANDO o artigo 15 da Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que impõe que 

os  cargos  ou  funções  de  chefia  de  serviços  médicos  somente  podem  ser  exercidos  por 

médicos habilitados na forma da lei; 

CONSIDERANDO o  artigo  12  do Decreto  nº  44.045,  de  19  de  julho  de  1958,  e  a  Lei  

nº 6.839,  de  30  de  outubro  de  1980,  que  estabelecem  que  as  pessoas  jurídicas  de  

prestação de  assistência  médica  estão  sob  a  ação  disciplinar  e  de  fiscalização  dos  

Conselhos  de Medicina; 

CONSIDERANDO o  artigo  11  da Resolução  CFM  nº  997,  de  23  de  maio  de  1980,  que 

estabelece    que   o   diretor    técnico,    principal    responsável    pelo   funcionamento   dos 

estabelecimentos de saúde, terá obrigatoriamente sob sua responsabilidade a supervisão e 

coordenação   de   todos   os   serviços   técnicos   do   estabelecimento,   que   a   ele   ficam 

subordinados hierarquicamente; 

CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 1.481, de 08 de agosto de 1997, que determina que as  

instituições  prestadoras  de  serviços  de  assistência  médica  no  país  deverão  adotar  nos 

seus Regimentos Internos do Corpo Clínico as diretrizes daquela resolução; 

CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 1.657, de 11 de dezembro de 2002, ou sucedânea, 

que   estabelece   normas   de   organização,  funcionamento   e   eleição,   competências   das 

Comissões de Ética Médica dos estabelecimentos de saúde, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução  CFM  nº  1.980,  de  07  de  dezembro  de  2011,  que  dispõe 

sobre   as   atribuições,   deveres   e   direitos   dos   diretores   técnicos,   diretores   clínicos   e 

responsáveis pelos serviços na área médica; 

CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 2.007,de 10 de janeiro de 2013, que determina que 

para   exercer   o   cargo   de   diretor   técnico   ou   de   supervisão,   coordenação,   chefia   

ou responsabilidade médica pelos serviços assistenciais especializados é obrigatória a 

titulação em especialidade médica, registrada no Conselho Regional de Medicina(CRM); 

CONSIDERANDO o  inciso  II do  artigo  5º  da Lei  nº  12.842, de 10  de  julho  de  2013  

(Lei  do Ato  Médico),  que  disciplina  ser  ato  privativo  do  médico  a  coordenação  e 

supervisão vinculadas, de forma imediata e direta, às atividades privativas de médico; 

CONSIDERANDO a interpretação do STF na Representação nº 1.056-2, de 04 de maio de 

1983,  de  que  o  diagnóstico,  a  prescrição,  a  execução  e/ou  supervisão  de  atos  

particulares na medicina, bem como a alta do paciente são ínsitos ao médico especialista na 

área;   

CONSIDERANDO o  disposto  na Lei  nº  9.656,  de  03  de  junho  de  1998,  que  disciplina  a 

existência  de  planos e  seguros  de  saúde,  cooperativas  e  empresas  de  autogestão  na 

área médica, notadamente o que consta nos artigos 1º em seus incisos I, II e parágrafos 1º e 

2º; 

CONSIDERANDO principalmente o artigo 8º, que trata da obrigatoriedade da inscrição nos 

Conselhos de Medicina, definindo suas obrigações; 

CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 2.056, de 20 de setembro de 2013, que estabelece 

critérios para a autorização de funcionamento dos serviços médicos de quaisquer naturezas, 

bem como estabelece critérios mínimos para seu funcionamento, vedando o funcionamento 



daqueles  que  não  estejam  de  acordo,  e  em  especial  o  artigo  16,  que  define  ambiente 

médico;  

CONSIDERANDO o decidido pelo plenário em sessão realizada em 17 de junho de 2016, 

RESOLVE:  [...] 

 

Art. 2º O diretor técnico, nos termos da lei, é o responsável perante os Conselhos 

Regionais de  Medicina,  autoridades  sanitárias,  Ministério  Público,  Judiciário  e  demais  

autoridades pelos aspectos formais do funcionamento do estabelecimento assistencial 

que represente. 

§1º O  provisionamento  do  cargo,  ou  função  de  diretor  técnico,  se  dará  por  designação 

da administração  pública  ou,  nas  entidades  privadas  de  qualquer  natureza,  por  seu  

corpo societário ou mesa diretora. 

§2º Nos  impedimentos  do  diretor  técnico,  a  administração  deverá  designar  substituto 

médico imediatamente enquanto durar o impedimento. 

§3º São deveres do diretor técnico: 

I) Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; 

II) Assegurar  condições  dignas  de  trabalho  e  os  meios  indispensáveis  à  prática  

médica, visando  ao  melhor  desempenho  do  corpo  clínico  e  dos  demais  

profissionais  de  saúde,  em benefício  da  população,  sendo  responsável  por  faltas  

éticas  decorrentes  de  deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição; 

III) Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das Comissões de Ética Médica; 

IV) Certificar-se  da  regular habilitação  dos  médicos  perante  o  Conselho  de  

Medicina,  bem como sua qualificação como especialista, exigindo a apresentação formal 

dos documentos, cujas  cópias  devem  constar  da  pasta  funcional  do  médico  perante  o  

setor  responsável, aplicando-se  essa  mesma regra  aos  demais  profissionais  da  área  da  

saúde  que  atuem  na instituição; 

V) Organizar  a  escala  de  plantonistas,  zelando  para  que  não  haja  lacunas  durante  

as  24 horas  de  funcionamento  da  instituição,  de  acordo  com  regramento  da 

Resolução  CFM  nº 2.056, de 20 de setembro de 2013; 

VI) Tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas; 

VII) Nas áreas de apoio ao trabalho médico, de caráter administrativo, envidar esforços para 

assegurar a correção do repasse dos honorários e do pagamento de salários, comprovando 

documentalmente  as  providências  tomadas  junto  das  instâncias  superiores  para  

solucionar eventuais problemas; 

VIII) Assegurar  que  as  condições  de  trabalho  dos  médicos  sejam  adequadas  no  que  diz 

respeito aos serviços de manutenção predial; 

IX) Assegurar  que  o  abastecimento  de  produtos  e  insumos  de  quaisquer  natureza  

seja adequado ao suprimento do consumo do estabelecimento assistencial, inclusive alimentos 

e produtos farmacêuticos, conforme padronização da instituição; 



X) Cumprir  o  que  determina  a  Resolução  CFM  nº  2056/2013,  no  que  for  atinente  à 

organização  dos  demais  setores  assistenciais,  coordenando  as  ações  e  pugnando  pela 

harmonia intra e interprofissional; 

XI) Cumprir o que determina a norma quanto às demais comissões oficiais, garantindo seu 

pleno funcionamento; 

XII) Assegurar que as propagandas institucionais obedeçam ao disposto na Resolução CFM nº 

1.974, de 14 de julho de 2011, ou aquela que a suceder; 

XIII) Assegurar  que  os  médicos  que  prestam  serviço  no  estabelecimento  assistencial 

médico,  independente  do  seu  vínculo,  obedeçam  ao  disposto  no  Regimento  Interno  da 

instituição; 

XIV) Assegurar  que  as  pessoas  jurídicas  que  atuam  na  instituição  estejam  regularmente 

inscritas no CRM; 

XV) Assegurar  que  os  convênios  na  área  de  ensino  sejam  formulados  dentro  das  

normas vigentes, garantindo seus cumprimentos; 

XVI) Não contratar médicos formados no exterior sem registro nos Conselhos de Medicina. 

§  4º Os  diretores  técnicos  de  planos  de  saúde,  seguros  saúde,  cooperativas  médicas  e 

prestadoras de serviço em autogestão se obrigam a zelar: 

I) Pelo  que  estiver  pactuado  nos  contratos  com  prestadores  de  serviço,  pessoas  físicas  

e pessoas jurídicas por eles credenciados ou contratados, de acordo com previsões da Lei nº 

13.003, de 24 de junho de 2014; 

II) Para que, por meio DA SUPERVISÃO de seus auditores sejam garantidas as condições 

físicas e ambientais oferecidas por seus contratados a seus pacientes; 

III) Para  que,  pela  supervisão  de  suas  auditorias,  seja  garantida  a  qualidade  dos  

serviços prestados,  notadamente  a  vigilância  sobre  o  uso  de  materiais,  insumos  e  

equipamentos utilizados nos procedimentos médicos;  

IV) Para  que  sua  relação  ocorra  sempre  de  modo  formal  com  o  médico,  pessoa  física  

e através do diretor técnico médico quando se tratar de pessoas jurídicas; 

V) Para que, na OCORRÊNCIA de glosas das faturas apresentadas, seja descrito o que foi 

glosado  E  suas  razões,  SOLICITANDO  ao  médico,  quando  pessoa  física,  e  ao  diretor 

técnico,  quando  pessoas  jurídicas,  as  devidas  explicações,  DEVENDO  AS  respostas  ou 

justificativas ser formalizadas por escrito; 

VI) Para que as auditorias de procedimentos médicos sejam realizadas exclusivamente por 

auditores médicos; 

VII) Para  que  nenhuma  troca  de  informações  entre  o  contratante,  o  qual  ele  representa,  

e prestadores  de  serviços  médicos  sejam  realizados  por  terceiros,  obrigando-se  a  ser  o 

responsável pelas tratativas com os contratados seja em que cenário for que envolva o ato 

médico; 

VIII) Para que sejam garantidos anualmente os reajustes previstos em lei e acordados entre as 

partes; 



IX) Para que sejam asseguradas, quando houver prestação direta de assistência através de 

serviços   médicos   próprios,   suas   perfeitas   condições   de   funcionamento,   quer   seja 

diretamente,  se  for  também  seu  diretor  técnico,  ou  por  meio  do  diretor  técnico  

designado, podendo se dirigir ao diretor clínico quando a instituição assistencial médica deste 

dispuser; 

X) Pelo respeito aos protocolos e diretrizes clínicas baseados em evidências científicas; 

XI) Pela  verificação  da  condição  de  regularidade de  seus  contratados,  quer  pessoa  

física, quer pessoa jurídica, perante os Conselhos Regionais de Medicina; 

XII) Para que não sejam realizadas auditorias a distância. 

[...] 

Capítulo III 
DOS DIREITOS DA DIREÇÃO TÉCNICA 
 
Art.3º. É assegurado  ao  diretor  técnico  o  direito  de  suspender  integral  ou  
parcialmente  as  atividades  do  estabelecimento  assistencial  médico  sob  sua  direção  
quando  faltarem  as condições  funcionais  previstas  nessa  norma  e  na  Resolução  
CFM  nº  2056/2013,  devendo, na  consecução  desse  direito,  obedecer ao  disposto  nos  

artigos  17  e  18 *,  mais  parágrafos desse dispositivo. 
 

 
 
 

*  RESOLUÇÃO  CFM  nº  2056/2013 

 

CAPÍTULO III DO DIRETOR TÉCNICO MÉDICO  
 
Art. 17. O diretor técnico médico é o FIADOR das condições mínimas para a segurança dos 
atos privativos de médicos, conforme definido nestas normas e no Manual de Vistoria e 
Fiscalização da Medicina no Brasil, estando autorizado a determinar a suspensão dos trabalhos 
quando inexistirem estas condições. 
 
Art. 18. O diretor técnico médico obriga-se a informar ao Conselho Regional de Medicina, 
com cópia para os administradores da instituição, sempre que faltarem as condições 
necessárias para a boa prática médica. 
 
§ 1º. Em até quinze dias úteis, o Conselho Regional de Medicina fará inspeção para averiguar 
as irregularidades apontadas, produzindo relatório conclusivo. 
§ 2º. Baseado nas conclusões do relatório, o diretor técnico médico poderá determinar a 
suspensão total ou parcial dos serviços até que as condições mínimas previstas nestas 
normas e no Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil sejam restabelecidas. 
§ 3º. Determinada a suspensão total ou parcial, a retomada plena das atividades deverá ser 
precedida de inspeção do Conselho Regional de Medicina, que averiguará se houve o 
saneamento das irregularidades que deram causa à suspensão. 
§ 4o . Este ato deve contar com a participação do corpo clínico em razão da integração e 
responsabilidade compartilhada pela assistência e segurança dos pacientes. 
§ 5º Comprovar, sempre que instado pelo Conselho Regional, que de forma documental, 
antecedendo a este ato, exigira providência de instâncias superiores para a solução dos 
problemas. 
 



 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018 
Aprova o Código de Ética Médica. (EM VIGOR A PARTIR DE MAIO DE 2019) 

[...] 

Art.19. Deixar  de  assegurar,  quando  investido  em  cargo  ou  função  de  direção,  os  
direitos  dos médicos e as demais condições adequadas para o desempenho ético-
profissional da medicina. 
[...] 
Art.117. Deixar  de  incluir,  em  anúncios  profissionais  de  qualquer  ordem, seu  nome, seu  
número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e 
Registro de Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade. 
Parágrafo  único. Nos  anúncios  de  estabelecimentos  de  saúde,  devem  constar  o  nome  e 
o número de registro, no Conselho Regional de Medicina, do diretor técnico. 
 

 

05. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DIRETOR TÉCNICO 

 

5.1 PRESSUPOSTOS: CONDUTA, DANO, NEXO CAUSAL E CULPA. 

 

“Grandes poderes trazem grandes responsabilidades”. Stan Lee. 

 

Normas éticas que impõem deveres ao Diretor Técnico e que lhe concedem o direito 

de tomar providências até mesmo para determinar a suspensão dos serviços de 

hospital que não tenha condições estruturais de funcionar. 

 

5.2 SOLIDARIEDADE 

Código Civil, Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de 
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, 
todos responderão solidariamente pela reparação. 

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as 
pessoas designadas no art. 932. 

 

5.3 NATUREZA INCOMUM DA INCLUSÃO DOS DIRETORES TÉCNICOS NO POLO PASSIVO 

DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR ERRO MÉDICO. 

 



 

2ª Câmara Seção de Direito Público Apelação Cível n° 0005976-09.2007.8.26.0045 Apelantes: 

MUNICÍPIO DE ARUJÁ E IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL 

Apelada: CLAUDIRENE DE OLIVEIRA FARIA Comarca/Vara: ARUJÁ / 2ª VARA JUDICIAL Juíza 

prolatora: PATRÍCIA PADILHA ASSUMPÇÃO VOTO Nº 17.522 AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autora, 

grávida à época dos fatos, que postula indenização por danos morais diante do falecimento de 

seu filho, em virtude da alegada falta de condições do local em que se deu o parto e de 

suposta negligência médica. Controvérsia acerca de nascimento com vida ou não do bebê. 

Laudo pericial confeccionado sem a presença de documentos importantes, não fornecidos 

pelo Município requerido, que indicou se tratar de natimorto. Declaração de Diretor Técnico, 

lastreada no prontuário da autora, no sentido de que a criança teria nascido com vida. 

Registros nos Livros “A” e “C” do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais. Ausência de 

registro no Livro “CAuxiliar”, reservado aos natimortos. Presunção de veracidade dos assentos 

de nascimento e de óbito. Provas carreadas aos autos, como o testemunho de um dos médicos 

que acompanharam a requerente, indicativos de que o atendimento não deveria ter sido feito 

no Pronto Socorro. Falta de aparelhamento e de profissionais especializados. Contrato de 

gestão firmado pelos corréus, com previsão de fornecimento de mão de obra habilitada e 

oferta de leitos hospitalares, que conduz à responsabilidade solidária. Dever de indenizar 

configurado. Quantum adequadamente arbitrado. Necessidade de adequação dos honorários. 

Recursos parcialmente providos. 

 

06. RESPONSABILIDADE PENAL DO DIRETOR TÉCNICO 

 

6.1 HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL E OUTROS TIPOS PENAIS. 

 

6.2 NATUREZA INCOMUM DA INCLUSÃO DOS DIRETORES TÉCNICOS NO POLO PASSIVO 

DE AÇÕES PENAIS. 

 

07. CONCLUSÃO 


