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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise das diretivas antecipadas de 

vontade no fim da vida, a partir de uma perspectiva jurídico-penal. Isso porque, apesar de 

serem diretrizes médicas estabelecidas pela Resolução nº 1.995/2012, do Conselho Federal de 

Medicina, inexiste qualquer regulamentação legislativa federal sobre as diretivas antecipadas 

de vontade. Assim, por envolver assuntos delicados, tais como a vida, a dignidade e a 

autonomia da pessoa humana, é necessário que o tema seja debatido, para que ganhe a devida 

visibilidade e possa amadurecer. O estudo se divide em quatro capítulos, que abordam os 

seguintes temas: a) os Direitos da Personalidade ligados diretamente às diretivas antecipadas 

de vontade (como direito à vida, à saúde, à liberdade, à autonomia e à autodeterminação), bem 

como o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; b) a capacidade da pessoa para consentir 

com seu tratamento médico, os princípios bioéticos, as Resoluções do Conselho Federal de 

Medicina e a relação médico-paciente; c) a conceituação e as espécies das diretivas 

antecipadas de vontade, bem como o consentimento do ofendido e o consentimento livre e 

esclarecido em intervenções médicas; e d) a responsabilidade penal médica e a análise de 

dados jurisprudenciais acerca do tema. Para que se possa efetivar a análise aqui proposta, foi 

utilizado como método de abordagem o hipotético-dedutivo. Já como métodos de 

investigação, foram utilizados os métodos exploratório, bibliográfico e documental. Ainda, no 

último tópico, foi realizado um levantamento de julgados dos Tribunais Pátrios em relação às 

diretivas antecipadas de vontade, com posterior análise dos resultados a partir do método de 

Bardin de análise de conteúdo. 

 

Palavras-chave: Direitos da Personalidade. Diretivas Antecipadas de Vontade. 

Responsabilidade Médica. Responsabilidade Penal. Testamento Vital. 
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ABSTRACT 

 

The present work has the objective of analyzing the advanced care documents at the end of 

life, from a legal-criminal perspective. This is because, despite being medical guidelines 

established by Resolution No. 1995/2012 of the Federal Council of Medicine, there is no 

federal legislation on the advanced care documents. Therefore, because it involves delicate 

subjects such as the life, dignity and autonomy of the human been, it is necessary that the 

subject be debated, so that it gains the necessary visibility and can mature. The study is 

divided into four chapters, which will address the following themes: a) Personality Rights 

directly linked to the advanced care documents (such as the right to life, health, freedom, 

autonomy and self-determination), as well as the Principle of the Dignity of the Human 

Person; b) the person's ability to consent to his / her medical treatment, the bioethical 

principles, the Resolutions of the Federal Council of Medicine and the physician-patient 

relationship; c) the concept and species of the advanced care documents, as well as the 

consent of the offended person and the free and informed consent in medical interventions; 

and d) the medical criminal responsibility and the analysis of jurisprudential data on the 

subject. In order to carry out the analysis proposed here, the hypothetical-deductive method 

will be used as the method of approach. As a research method, the exploratory, bibliographic 

and documentary methods will be used. Also, in the last chapter, it will be carried out a list of 

judgments of the Brazilian Courts related to the advanced care documents, with a subsequent 

analysis of the results from the method proposed by Bardin of content analysis. 

 

Keywords: Personality Rights. Advanced Care Documents. Medical Liability. Criminal 

Responsibility. Living Will. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os princípios e direitos fundamentais são sustentáculos do Estado Democrático de 

Direito, resultantes de uma construção histórica. Estão presentes nas Constituições dos 

Estados Nacionais, em decisões judiciais, dentro do processo legislativo, e assim por diante. 

São indispensáveis para buscar garantir aos indivíduos uma vida digna, para ratificar o 

desenvolvimento da personalidade e a autodeterminação da pessoa humana. Encontrando-se 

dentro da Constituição Federal pátria, e tendo em vista sua fundamentalidade, são cláusulas 

pétreas, não podendo ser alterados em prejuízo dos cidadãos. 

No campo do direito civil, por sua vez, fala-se em direitos da personalidade, que se 

consubstanciam naqueles direitos inerentes à pessoa humana e necessários à sua 

sobrevivência, merecendo proteção por parte do Ordenamento Jurídico pátrio. Eles são 

intransmissíveis e irrenunciáveis (art. 11, CC), bem como indisponíveis, imprescritíveis, 

inatos, gerais, extrapatrimoniais, necessários, vitalícios e absolutos (oponíveis erga omnes). 

Sua tutela, prevista no art. 12 do Código Civil Brasileiro, pode ser tanto preventiva quanto 

repressiva. 

Falar sobre o direito à vida e a possibilidade de disposição da pessoa sobre ele (ou 

seja, a autodeterminação) é assunto que interliga a área jurídica à área médica. Nesse sentido, 

nos últimos tempos, grandes têm sido os avanços da medicina, a ponto de prolongar e manter 

a vida humana em condições que, anteriormente, seriam inimagináveis. Essa evolução, ao 

mesmo tempo, impôs aos pacientes a sujeição a tratamentos involuntários e ao prolongamento 

artificial de suas funções vitais, ainda que não existam chances de recuperação da consciência 

e restabelecimento de uma vida digna em sociedade. Dentro desse contexto, começaram a 

aflorar discussões acerca da viabilidade, necessidade e conveniência da manutenção de 

tratamentos que violam a dignidade da pessoa humana, bem como questionamentos acerca 

dos limites das intervenções médicas. 

Como resposta, surgiram as diretivas antecipadas de vontade (advanced care 

documents), gênero do qual são espécies o testamento vital (living will) e o mandato 

duradouro (durable power attorney). Elas são instrumentos que visam estabelecer 

previamente a vontade do indivíduo para que, em caso de incapacidade (temporária ou 

permanente) daquele, prevaleçam seus desejos sobre seu próprio tratamento e os cuidados 

médicos que deseja, ou não, receber. 

No Brasil, as diretivas antecipadas de vontade (DAVs) foram regulamentadas pelo 

Conselho Federal de Medicina através de sua Resolução nº 1.995/2012. Ocorre que, por ter 
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sido editada por um órgão de classe (CFM), e apesar de apresentar diretrizes éticas a serem 

seguidas pela equipe médica no exercício de suas atividades, a referida Resolução não possui 

força de lei. Nesse sentido, atualmente, inexiste uma regulamentação legislativa específica 

sobre as DAVs no Brasil, a fim de regulamentar aspectos essenciais, como, por exemplo, a 

formalização e o conteúdo do testamento vital ou do mandato duradouro, a capacidade do 

outorgante, o prazo de validade dos referidos documentos, a necessidade de criação de um 

registro nacional, entre outros. 

Apesar disso, há algum tempo as DAVs têm sido alvo de discussões doutrinárias e, 

mais recentemente, também têm sido abordadas em casos levados à análise do Poder 

Judiciário pátrio. Por esse motivo, é de suma importância a realização de análise acerca de 

como o referido instituto tem sido apreciado e empregado nas decisões judiciais no Brasil. 

Ademais, por envolver assuntos delicados, tais como a vida, a dignidade e a autonomia da 

pessoa humana, é necessário que o tema seja debatido, para que ganhe a devida visibilidade, e 

possa amadurecer. Dessa maneira, a insegurança jurídica poderá ser superada, dando espaço a 

uma regulamentação específica dentro da legislação pátria. 

Para que se possa chegar à análise aqui proposta, o trabalho é dividido em quatro 

capítulos. No primeiro, são abordados os direitos da personalidade correlatos ao tema, tais 

como o direito à vida (protegido pela Constituição Federal e pelo Código Penal), à dignidade 

da pessoa humana, o direito à saúde, bem como o direito à liberdade, à autonomia e à 

autodeterminação, que se encontram intimamente ligados uns aos outros e fundamentam as 

diretivas antecipadas de vontade sob a ótica jurídica. 

 No segundo capítulo, por sua vez, aborda-se a capacidade da pessoa para consentir, 

encontrando-se englobadas a capacidade civil e a capacidade médica. Além disso, são 

analisadas questões de ética médica e bioética, como os princípios norteadores da bioética e 

sua aplicação às situações de terminalidade, e, ainda, a casuística médica. Por fim, chega-se à 

análise da relação médico-paciente e das Resoluções do Conselho Federal de Medicina 

relativas ao fim da vida. Este momento é essencial para a compreensão do leitor a respeito de 

como se dá a atividade médica, a tomada de decisões por parte da equipe e, também, do 

próprio paciente em relação à sua saúde. 

Já na terceira parte, são trabalhadas de maneira pormenorizada as diretivas antecipadas 

de vontade, seu conceito e espécies, chegando-se à análise do consentimento do ofendido e do 

consentimento livre e esclarecido em intervenções médicas. O referido instituto, além de 

trazer à voga a autonomia da pessoa e resguardá-la da obstinação terapêutica (ou seja, da 

realização de tratamentos fúteis ou inúteis, a fim de manter a pessoa viva, prolongando o 
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processo da morte e que pode submeter o paciente a grande sofrimento), também é capaz de 

proteger o médico que agiu de acordo com a lex artis e com a vontade previamente 

manifestada por seu paciente. E aí reside sua grande importância. 

No quarto (e último) capítulo, são estudados os aspectos jurídico-penais das diretivas 

antecipadas de vontade, ponto nevrálgico do presente trabalho. Para tanto, este capítulo se 

subdivide em duas partes: primeiramente, é abordada a responsabilidade penal médica e, em 

segundo lugar, é realizada uma análise jurisprudencial das diretivas antecipadas de vontade 

nos Tribunais pátrios. O estudo sobre a responsabilidade penal médica se mostra necessário 

para que haja a plena compreensão de como o tema é tratado pela doutrina, em especial no 

Brasil, enquanto que a análise das decisões judiciais, envolvendo as Diretivas Antecipadas de 

Vontade (DAVs), justifica-se devido à necessidade de compreender como os Tribunais pátrios 

têm interpretado e dado aplicação às Diretivas Antecipadas de Vontade na prática. 

Para que se possa efetivar a análise do tema, foi utilizado como método de abordagem 

o hipotético-dedutivo. O referido método parte de premissas gerais, universais, como, por 

exemplo, no que consistem os direitos fundamentais e os direitos da personalidade, para, ao 

final, abordar o tema específico do trabalho, que é a efetivação dos direitos fundamentais e a 

garantia da vontade legítima do ofendido e autor das diretivas antecipadas de vontade. 

Ainda, como método de investigação, foi utilizado o método exploratório, que tem 

como objetivo propiciar uma maior familiaridade com o problema de pesquisa, visando 

delimitá-lo e torná-lo mais claro e preciso. Destaca-se que grande parte das pesquisas 

exploratórias envolve o levantamento teórico, de maneira a serem utilizados também os 

métodos bibliográfico e documental no presente estudo. Estes últimos consistem no 

levantamento de bibliografias pertinentes ao tema, utilizando-se, para tanto, doutrinas, artigos 

de periódicos científicos, dissertações, teses e internet, buscando levantar e utilizar todo o 

material bibliográfico e documental disponível e acessível. 

Por fim, na última parte do presente estudo, é realizado um levantamento de julgados 

dos Tribunais Pátrios em relação às diretivas antecipadas de vontade, com posterior análise 

dos resultados a partir do método proposto por Bardin de análise de conteúdo. A pesquisa foi 

realizada através de buscas nos 26 (vinte e seis) Tribunais Estaduais do Brasil, além daquele 

do Distrito Federal, totalizando 27 (vinte e sete) Tribunais Estaduais. Também são verificados 

os 5 (cinco) Tribunais Regionais Federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal, implicando na pesquisa de um total de 34 (trinta e quatro) Tribunais 

brasileiros. Para a busca, foram sempre utilizadas palavras-chave pré-determinadas, sendo que 
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as pesquisas foram realizadas através das ferramentas de busca específicas dos sites de cada 

Tribunal. 

Após a coleta de dados, o trabalho debruça-se em uma descrição acerca dos resultados 

obtidos para que, posteriormente, possam ser analisados de maneira crítica e em interlocução 

com o entendimento doutrinário a respeito do tema. Dessa forma, o estudo aqui desenvolvido, 

predominantemente teórico nos três primeiros itens, é enriquecido por uma análise empírica 

realizada a partir da busca e discussão de decisões nos Tribunais pátrios acerca das diretivas 

antecipadas de vontade, realizada no quarto e último momento, de cunho predominantemente 

empírico. 
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2 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE CORRELATOS AO TEMA 

 

2.1 O Direito à Vida no Sistema Jurídico Brasileiro: Bem Jurídico Protegido pela 

Constituição Federal e Pelo Código Penal 

 

A vida humana não se restringe apenas ao seu sentido biológico de incessante 

autoatividade funcional, em relação às matérias orgânicas. É, na verdade, constituída por um 

processo vital que tem início com a concepção, passando por inúmeras transformações até 

extinguir-se com a morte1. Ela possui conceitos e significações diversas entre as inúmeras 

áreas do conhecimento humano, tais como a filosofia, a sociologia, a psicologia, o direito, 

entre outras. Certo é que a vida é um dos valores inerentes à pessoa humana.2 

O primeiro e mais elementar dos direitos humanos é o direito à vida. Nos dizeres do 

autor José Carlos Sousa Silva, “a vida humana, a partir do seu primeiro momento ou sinal de 

existência, é o valor supremo que o direito tutela, protege”3. Nesse ponto de vista, além de ser 

um direito, a vida é também um pressuposto para qualquer outro direito, uma vez que é 

necessário estar vivo para que estes possam ser exercidos. 

De acordo com a autora Maria de Fátima Freire de Sá: 

 

A partir do momento em que se concebeu a vida como valor, passou-se, 

costumeiramente, a respeitá-la, logicamente com as nuances a ela atribuídas 

por cada sociedade, de acordo com as características culturais de cada povo. 

Mas, foi somente através dos séculos que o direito à vida passou a ser 

reconhecido e protegido como valor jurídico. Antes, o que existia era a 

origem humana e social deste direito. É que não havia qualquer formalização 

para garantia do direito à vida, e sua proteção era feita de forma reflexa, no 

sentido de que, quem a desrespeitasse, atentando contra ela, era punido4. 

 

Sob a ótica da bioética, pode-se afirmar que a vida humana, a pessoa, apresenta-se 

como uma unidade de espírito e corpo, sendo composta de elementos espirituais, intelectivos 

e morais, além dos meramente biológicos. O aspecto mais humano do homem está, em sua 

                                                 
1SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 200. 
2LAZARETTI, Bruna Furini; CARVALHO, Gisele Mendes de. O Direito Fundamental à vida e o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana na Constituição Federal brasileira de 1988. In: CARDIN, Valéria Silva Galdino; 

ROSA, Letícia Carla Baptista; VIEIRA, Tereza Rodrigues (Org.). Bioética e biodireito. Maringá, PR: IDDM, 

2017, p. 149. Disponível em: 

  <https://drive.google.com/file/d/0B3E4hIZDDNnMZERfeHBnOUs4YVk/view>. Acesso em: 30 set. 2018. 
3SILVA, José Carlos Sousa. Direito à vida. Porto Alegre: Fabris, 2006, p. 16. 
4Á, Maria de Fátima Freire. Direito de Morrer: eutanásia, suicídio assistido. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 

51. 
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essência, na "capacidade de se separar do determinismo do mundo e de estar na singularidade 

única por meio da consciência e da liberdade"5. 

Quando se fala do direito à vida, entretanto, destaca-se que ele nem sempre foi 

expressamente tratado como um valor jurídico. De acordo com Gisele Mendes de Carvalho, a 

vida humana é o primeiro e mais importante direito da pessoa humana, como ser vivo, 

independentemente de seu reconhecimento pelo Ordenamento Jurídico6. 

A preocupação de se legislar a respeito dos direitos humanos passou a existir apenas 

em um contexto pós Segunda Guerra Mundial, logo após a criação de órgãos internacionais 

que prezavam pela paz e segurança entre países e a edição de diversos textos internacionais, 

que deram base às constituições nacionais para tratar deste assunto7. Nos dizeres de Gisele 

Mendes de Carvalho: 

 

A intervenção da comunidade internacional, ainda que com severas 

limitações, fez-se necessária em face da consciência, aos poucos criada, de 

que não se poderia renunciar à tutela daqueles direitos nem mesmo quando 

fossem autores de sua transgressão os próprios Estados8. 

 

Dessa forma, em 24 de outubro de 1945 foi oficializada a Organização das Nações 

Unidas (ONU), com o objetivo de obstar novas guerras, evitar novas violações entre países e 

fornecer uma forma de diálogo entre eles. A partir de então, diversos outros órgãos 

internacionais começaram a surgir, a fim de proteger, no plano internacional, os direitos 

básicos da população mundial. Alguns desses órgãos foram a Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), estabelecida em 1945 pela Conferência de 

Londres; a Organização Mundial da Saúde (OMS), criada em 7 de abril de 1948; a 

Organização dos Estados Americanos (OEA), concebida em 1948; a Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), fundada em 1961, entre outros.9 

                                                 
5SGRECCIA, Elio. Manual de bioética: I. fundamentos e ética biomédica. (Trad.). Orlando Soares Moreira. São 

Paulo: Loyola, 2002, p. 112-113. 
6CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 96. 
7LAZARETTI, Bruna Furini; CARVALHO, Gisele Mendes de. O Direito Fundamental à vida e o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana na Constituição Federal brasileira de 1988. In: CARDIN, Valéria Silva Galdino; 

ROSA, Letícia Carla Baptista; VIEIRA, Tereza Rodrigues (Org.). Bioética e biodireito. Maringá, PR: IDDM, 

2017, p. 150. Disponível em: 

  <https://drive.google.com/file/d/0B3E4hIZDDNnMZERfeHBnOUs4YVk/view>. Acesso em: 30 set. 2018. 
8CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 96. 
9LAZARETTI, Bruna Furini; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Controle de convencionalidade das leis: a lei de 

anistia brasileira perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, p. 210-211. In: RIBEIRO, Daniela 

Menengoti; SIQUEIRA, Bruno Luiz Weiler; FLORES, Simone Fogliato (Org.). Dignidade da pessoa humana 

e o controle judicial de convencionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 
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Nesse contexto, foram editadas diversas declarações internacionais sobre direitos 

humanos, dentre as quais se destaca a Declaração Universal de Direitos Humanos de 10 de 

dezembro de 1948 que, em seu artigo 3º, dispõe que “todo indivíduo tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal”. No mesmo sentido, o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de setembro de 1966, 

assinala, em seu artigo 6.1, que “o direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito 

deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”. 

Segue a mesma ideia a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica), editada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em 22 de 

novembro de 1969, ao destacar, em seu artigo 4.1, que “toda pessoa tem o direito de que se 

respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 

concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”. 

Por sua vez, o Convênio Europeu para a proteção dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais, aprovado em 4 de novembro de 1950 pelo Conselho da Europa, 

assegura, em seu artigo 2.1, que “o direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei. 

Ninguém poderá ser intencionalmente privado da vida, salvo em execução de uma sentença 

capital pronunciada por um tribunal, no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei.”. 

Continua, em seu artigo 2.2, assegurando que: 

 

[...] não haverá violação do presente artigo quando a morte resulte de recurso 

à força, tornado absolutamente necessário: a) Para assegurar a defesa de 

qualquer pessoa contra uma violência ilegal; b) Para efetuar uma detenção 

legal ou para impedir a evasão de uma pessoa detida legalmente; c) Para 

reprimir, em conformidade com a lei, uma revolta ou uma insurreição.10 

 

Assim, após grande discussão sobre os direitos humanos no plano internacional, 

diversas constituições modernas passaram a tratar expressamente do Direito à Vida. 

No Brasil, as Constituições de 1824, 1891, 1934 e 1937 não abordaram de maneira 

expressa o direito à vida. Apenas a partir da Constituição Federal de 1946 houve a positivação 

desse direito, assegurando-se “aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade”, de acordo com o artigo 141 do referido diploma legal. 

                                                 
10 CONSELHO DA EUROPA. Convênio Europeu para a proteção dos direitos do homem e das liberdades 

fundamentais, aprovado em 4 de novembro de 1950 (artigo 2.2). Disponível em: 

<http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo1/cesdh.html>. Acesso em: 15 mar. 2018. 
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Do mesmo modo, a Constituição Federal de 1967, em seu artigo 150, bem como a 

Constituição de 196911, em seu artigo 153, mantiveram a proteção do direito à vida. A vigente 

Carta Constitucional de 1988, por sua vez, colocou o direito à vida em primeiro plano dentre 

os direitos individuais e, em seu artigo 5º, declarou que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Nos dizeres do autor José Carlos Sousa Silva: 

 

A norma constitucional trata, portanto, do direito à vida como o 

fundamental, como pré-requisito para o exercício dos demais direitos. É 

assim uma norma importantíssima no sistema jurídico brasileiro, base e 

fundamento para as demais normas que tratam dessa matéria. É norma que 

serve de fundamento na aplicação das demais outras que tutelam a vida 

humana12. 

  

Nesse sentido, apesar de ser o principal direito da pessoa humana, o direito à vida não 

possui, como qualquer outro, um caráter absoluto, o que é confirmado pela própria 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLVII (autorização da pena de morte em 

caráter excepcional) e pelo Código Penal, em seus artigos 24 (homicídio em estado de 

necessidade), 25 (homicídio em legítima defesa) e 128 (aborto necessário ou aborto no caso 

de gravidez resultante de estupro). 

Veja-se que, atualmente, não apenas a Constituição Federal de 1988 trata do direito à 

vida em um de seus primeiros artigos, como também o Código Civil e o Código Penal 

Brasileiros e seus respectivos doutrinadores elencam este direito como supremo, anterior a 

todos os outros direitos da pessoa humana.13 

No direito civil, tem-se que o direito à vida é essencial ao ser humano, condicionando 

os demais direitos da personalidade, pois significa integridade existencial e constitui objeto de 

direito personalíssimo14. Além disso, a doutrina civilista compreende a vida como um direito 

                                                 
11Emenda Constitucional nº 01, promulgada em 17 de outubro de 1969. 
12SILVA, José Carlos Sousa. Direito à vida. Porto Alegre: Fabris, 2006, p. 42. 
13LAZARETTI, Bruna Furini; CARVALHO, Gisele Mendes de. O Direito Fundamental à vida e o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana na Constituição Federal brasileira de 1988. In: CARDIN, Valéria Silva Galdino; 

ROSA, Letícia Carla Baptista; VIEIRA, Tereza Rodrigues (Org.). Bioética e biodireito. Maringá, PR: IDDM, 

2017, p. 152. Disponível em:  

  <https://drive.google.com/file/d/0B3E4hIZDDNnMZERfeHBnOUs4YVk/view>. Acesso em: 30 set. 2018. 
14DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 135, v. 1.  
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inato, supremo, preexistente aos demais direitos e deve ser respeitado por todos os outros. Por 

ser extremamente importante, deve ser defendido contra os riscos de sua destruição15.  

Em sentido didático, pode-se dizer que “assim como os direitos da personalidade estão 

para o Código Civil, os direitos fundamentais estão para a Constituição Federal”16, sendo que 

o rol dos direitos da personalidade, previsto nos artigos 11 a 21 do Código Civil, é meramente 

exemplificativo. Nesse contexto: 

 

Apesar da grande importância dos direitos da personalidade, o Código Civil, 

mesmo tendo dedicado a eles um capítulo, pouco desenvolveu sobre tão 

relevante temática, embora, com o objetivo primordial de preservar o 

respeito à pessoa e aos direitos protegidos constitucionalmente, não tenha 

assumido o risco de uma enumeração taxativa prevendo em poucas normas a 

proteção de certos direitos inerentes ao ser humano, talvez para que haja, 

posteriormente, desenvolvimento jurisprudencial e doutrinário e 

regulamentação por normas especiais17. 

 

O Direito Penal, por sua vez, apresenta um caráter subsidiário em comparação com os 

outros ramos do direito. Prevê condutas delitivas a fim de proteger bens jurídicos relevantes, e 

é entendido como ultima ratio legis, pois tipifica comportamentos para os quais seria 

insuficiente a resposta de outros ramos do direito. Assim, por constituir suporte indispensável 

ao exercício de todos os demais direitos, o direito à vida é resguardado pelo Direito Penal. 

Isso quer dizer que a proeminência que a vida humana recebe da Constituição Federal 

de 1988 reclama, também, sua proteção no plano do Direito Penal, âmbito no qual aparece 

como o bem jurídico de mais elevado valor. Basta ver que a descrição do homicídio inaugura 

a parte especial do Código Penal e que os crimes cujas penas são as mais severas têm em 

comum o resultado morte de um indivíduo causado pela conduta dolosa de outrem. 

Ademais, a doutrina leciona que a vida humana deve ser compreendida através de 

critérios normativos, associados às construções sociais, de maneira que, em determinadas 

circunstâncias, a pessoa tenha a faculdade de dispor a respeito da própria vida ou, ainda, 

dispor acerca da vida de outrem: 

 

O bem jurídico “vida humana” pode ser compreendido de um ponto de vista 

estritamente físico-biológico ou sob uma perspectiva valorativa. Para uma 

                                                 
15GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 197-

198, v. 1.  
16TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de Introdução e parte geral. 10 ed. rev., atua. e amp. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 122. 
17DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 139, v. 1. 
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concepção naturalista, a presença de vida é aferida segundo critérios 

científico-naturalísticos (biológicos e fisiológicos). De conseguinte, resulta 

inconcebível, de acordo com tal concepção, a descriminalização do aborto 

ou do induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, bem como a legalização 

de uma ou de todas as formas de eutanásia. Também seria incompatível com 

o texto constitucional a justificação da morte em legítima defesa ou no 

estrito cumprimento de dever legal. Todavia, como o Direito Positivo, em 

sintonia com a Constituição, autoriza em determinadas circunstâncias a 

morte de outrem, conclui-se que um conceito estritamente naturalístico de 

vida não pode esgotar o conteúdo do bem jurídico. 

O Direito Penal deve necessariamente partir, para a determinação do 

conteúdo do bem jurídico “vida humana”, de critérios normativos, matizados 

pelas concepções sociais. Uma concepção estritamente normativa da vida, 

porém, resultaria ilimitada se prescindisse por completo da realidade 

naturalística. Esta constitui, inequivocamente, um limite para a valoração18. 

 

Destaca-se que, dentro do Ordenamento Jurídico-Penal pátrio, tolera-se a 

disponibilidade da própria vida ou do próprio corpo (manu própria) como, por exemplo, no 

suicídio, estritamente considerado, ou no autossacrifício, mas que a disponibilidade da vida 

ou do corpo alheios (manu alheia) é, em geral, ilícita19. 

 

2.1.1 Termo Final da Vida e Morte Digna 

 

A morte é um fato jurídico que tem como consequência a extinção da personalidade 

civil do homem. Consequentemente, com a morte, o exercício de direitos, faculdades, ônus, 

poderes ou deveres subjetivos são extintos20. Contudo a determinação do momento da morte é 

assunto extremamente controverso.  

Nesse sentido, a autora Gisele Mendes de Carvalho assevera que a referida 

controvérsia ocorre devido ao fato de que a morte não ocorre de forma instantânea, sendo 

resultante de um processo gradual que afeta, pouco a pouco, todos os órgãos e tecidos do 

corpo humano. Para a autora, em um contexto jurídico-penal, “[...] não é possível aceitar um 

conceito de morte puramente biológico, mas é imperiosa a formulação de um conceito legal, 

que deverá necessariamente apresentar um conteúdo médico-valorativo”21. 

                                                 
18CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito 

penal brasileiro. 13 ed. rev. e amp.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 630-631. 
19CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito 

penal brasileiro. 13 ed. rev. e amp.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 631. 
20SÁ, Maria de Fátima Freire. Direito de Morrer: eutanásia, suicídio assistido. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, 

p. 72. 
21CARVALHO; CARVALHO; PRADO, op. cit., p. 632. 
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Dessa maneira, o fim da vida humana, durante muito tempo, foi reconhecido a partir 

da cessação das atividades pulmonares e da circulação sanguínea. Posteriormente, com o 

desenvolvimento de aparelhos que faziam a função cardíaca (como marca-passos) e 

respiratória (pela ventilação mecânica), demonstrando a possibilidade de se manter 

artificialmente tais processos, a definição clássica foi substituída pela morte encefálica, 

também chamada de morte cerebral, critério resultante da evolução da medicina, que tornou 

possível o prolongamento indefinido de uma vida por meios artificiais22. Uma das primeiras e 

a mais conhecida definição de morte encefálica, tida como um marco em relação a este 

assunto foi divulgado por um Comitê ad hoc da Harvard Medical School23 em 196824. 

No mesmo ano, a Associação Médica Mundial formulou a Declaração de Sidney, na 

qual foi convencionado que, no momento da morte, o importante é que se tenha certeza da 

irreversibilidade do processo, independentemente das técnicas de ressuscitação aplicadas. Isso 

deve ocorrer com base em critérios clínicos, complementado pelos mais diversos instrumentos 

auxiliares de diagnósticos, em especial o eletroencefalógrafo25. 

No Brasil, os parâmetros clínicos a serem observados para a constatação da morte 

encefálica são definidos pela recém editada Resolução nº 2.173, de 15 de dezembro de 2017, 

do Conselho Federal de Medicina. Ela determina os procedimentos para a verificação da 

morte encefálica (que devem ser realizados em todos aqueles que apresentem os pré-

requisitos mencionados em seu artigo 1º26), sendo que, além do exame clínico, a ser realizado 

                                                 
22CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

105. 
23HARVARD MEDICAL SCHOOL. Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the 

Definition of Brain Death. A definition of irreversible coma. Journal of the American Medical Association, 

Chicago, v. 205, n. 6, p. 337-340.  Aug. 1968. 
24“O trabalho desse comitê definiu critérios clínicos e encefalográficos para o diagnóstico e também apontou a 

necessidade de a causa do coma ser conhecida para permitir diagnóstico de morte cerebral, evitando erro 

diagnóstico em condições reversíveis com apresentação clínica semelhante. Joseph Murray, idealizador do 

Comitê, sugeriu a substituição da denominação de coma irreversível por morte cerebral em todo o relatório, o 

que não foi aceito pelos demais membros. Embora esse comitê tivesse sido designado justamente para definir 

critérios de morte cerebral, seu relatório leva o subtítulo de “definição do coma irreversível.” (PENNA, Maria 

Lúcia Fernandes. Anencefalia e morte cerebral (neurológica). Physis, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 95-

106, junho/2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73312005000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 18 mar. 2018). 
25SÁ, Maria de Fátima Freire. Direito de Morrer: eutanásia, suicídio assistido. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, 

p. 76.  
26Os pré-requisitos mencionados no art. 1º da Resolução nº 2.173/2017, do Conselho Federal de Medicina, são os 

seguintes: a) presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de provocar quatro clínico; 

b) ausência de fatores que possam confundir o quadro clínico; c) tratamento e observação hospitalar pelo prazo 

mínimo de 06 a 24 horas, dependendo do caso; d) temperatura corporal superior a 35ºC, saturação arterial de 

oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 mmHg ou pressão arterial média maior 

ou igual a 65mmHg para adultos, ou conforme tabela específica para menores de 16 anos. (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 2.173, de 15 de dezembro de 2017. Define os critérios do 

 



21 
 

por dois médicos especificamente capacitados, em um intervalo mínimo de uma hora entre o 

primeiro e o segundo, também devem ser realizados um teste de apneia e exames 

complementares (tais como a angiografia cerebral, o eletroencefalograma, o doppler 

transcraniano e a cintilografia). Assim, constatadas as características de coma não perceptivo, 

ausência de função do tronco encefálico, apneia persistente (ausência de movimentos 

respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios) e ausência de atividade 

encefálica, poderá ser declarada a morte encefálica do paciente27. 

A referida Resolução atende às determinações legais da Lei nº 9.434/97 e do Decreto 

nº 9.175/17, que regulamentam os transplantes de órgãos em âmbito nacional, e encontra 

respaldo jurídico, especificamente, nos artigos 3º da mencionada Lei e 17, parágrafo 1º, do 

referido Decreto. Segundo tais normas, a morte encefálica deverá ser constatada através de 

“critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de 

Medicina”28. 

Nas palavras da autora Maria de Fátima Freire de Sá: 

 

[...] O critério para o diagnóstico de morte cerebral é a cessação irreversível 

de todas as funções do encéfalo, incluindo o tronco encefálico, onde se 

situam estruturas responsáveis pela manutenção dos processos vitais 

autônomos, como a pressão arterial e a função respiratória29. 

 

Além disso, de acordo com a Resolução 1.826 de 06 de dezembro de 2007, do 

Conselho Federal de Medicina, a partir do momento em que se dá a morte encefálica da 

pessoa, extingue-se a obrigação do médico de continuar a realizar a atividade terapêutica ou 

de iniciar um novo tratamento30, sendo que tais condutas, portanto, não incidiriam no tipo 

                                                                                                                                                         
diagnóstico de morte encefálica. Diário Oficial da União, 15 dez. 2017. Seção I, p. 274-276. Disponível em: 

<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173>. Acesso em: 01 abr. 2018). 
27CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.173, de 15 de dezembro de 2017. Define 

os critérios do diagnóstico de morte encefálica. Diário Oficial da União, 15 dez. 2017. Seção I, p. 274-276. 

Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173>. Acesso em: 01 abr. 

2018. 
28BRASIL. Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 

humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9434.htm>. Acesso em: 01 

abr. 2018. 
29SÁ, Maria de Fátima Freire. Direito de morrer: eutanásia, suicídio assistido. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, 

p. 76. 
30Resolução CFM nº 1.826/2007 - Art. 1º É legal e ética a suspensão dos procedimentos de suportes terapêuticos 

quando determinada a morte encefálica em não-doador de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 

de transplante, nos termos do disposto na Resolução CFM nº 1.480, de 21 de agosto de 1997, na forma da Lei 

nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 
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penal de homicídio, pois este tem o fim de defender o bem jurídico vida, que não mais 

existe31. 

É possível verificar, pois, através da análise das Resoluções nº 2.173/2017 e 

1.826/2007, ambas do Conselho Federal de Medicina, bem como da legislação pertinente, em 

especial a Lei nº 9.434/97 e o Decreto nº 9.175/17, que os próprios conceitos médico e legal 

de morte confirmam a conceituação da vida humana como dependente de critérios 

valorativos. Isto porque, ainda que a pessoa conserve funções biológicas, como respiração e 

circulação, já não há vida digna de proteção quando verificada a morte encefálica. 

 

2.2 Dignidade da Pessoa Humana 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Brasil tem como fundamento a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III32), de forma que o Estado existe em função da pessoa 

humana, caracterizada como a finalidade precípua e não o meio da atividade estatal.33 

A dignidade da pessoa humana é um atributo inerente a qualquer pessoa, tornando esta 

destinatária de respeito e proteção por parte do Estado e das outras pessoas. É um dos 

princípios basilares dentro do Ordenamento Jurídico pátrio, que serve como sustentáculo para 

todas as normas, buscando impedir que o ser humano seja alvo de situações desumanas ou 

degradantes, bem como garantindo o direito de acesso a condições existenciais mínimas. 

Plácido e Silva consigna que: 

 

Dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, 

consideração), em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por 

uma pessoa serve de base ao próprio respeito em que é tida: compreende-se 

também como o próprio procedimento da pessoa pelo qual se faz merecedor 

do conceito público; em sentido jurídico, também se estende como a 

dignidade a distinção ou a honraria conferida a uma pessoa, consistente em 

                                                 
31CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

107. Sobre Crime impossível – vide art. 17, Código Penal. 
32Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 

cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o 

pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
33ROSA, Gerson Faustino; LAZARETTI, Bruna Furini. Terrorismo e Direito Penal do Inimigo: uma análise 

crítica da Lei n. 13.260/2016 em face dos Direitos Fundamentais, p. 160-180. In: BERTONCINI, Mateus 

Eduardo Siqueira; REZENDE, Beatriz Vargas Ramos G. de. (Coord.). Criminologias e política criminal I. 

Anais do XXVI Encontro Nacional do Conpedi Brasília - DF. Florianópolis: Conpedi, 2017. Disponível em: 

<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/roj0xn13/ly8373a7/637T4yRPUDCA5s1A.pdf>. Acesso em: 30 set. 
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cargo ou título de alta graduação; no Direito Canônico, indica-se o benefício 

ou prerrogativa de um cargo eclesiástico34. 

 

Caracterizando-se por ser um direito tão natural e imprescindível quanto o direito à 

vida, a dignidade da pessoa humana é um valor construído durante todo o decorrer da 

história.35 

Em uma visão cristã, o conceito de dignidade provém da Bíblia, que traz, em seu 

texto, a crença em um valor intrínseco ao ser humano, não podendo este ser transformado em 

mero objeto36. Nesse cenário, o homem, criado como imagem e semelhança de Deus, teria, 

como essência, seu próprio caráter – ideia essa capaz de explicar a origem da dignidade e sua 

inviolabilidade37. 

Já em um sentido filosófico e político na antiguidade clássica, a dignidade da pessoa 

humana estava associada à posição social que o indivíduo ocupava, inclusive considerado seu 

grau de reconhecimento por parte da comunidade onde estava integrado. Nesse contexto, a 

dignidade era “um conceito associado ao status pessoal de alguns indivíduos ou à 

proeminência de determinadas instituições”38. Ou seja: os indivíduos eram classificados como 

mais digno ou menos digno em decorrência de sua posição social e política, por exemplo. 

É possível identificar os primórdios da defesa da dignidade e dos direitos da pessoa 

humana expressos no Código de Hamurabi, da Babilônia e da Assíria, bem como no Código 

de Manu, da Índia39. 

Em contraposição a este pensamento, havia a concepção estoica, segundo a qual a 

dignidade era inerente ao ser humano e o distinguia dos demais seres. Esse conceito remete à 

                                                 
34SILVA, Plácido e. Vocabulário jurídico. São Paulo: Forense, 1967, v. II, p. 526.  
35 LAZARETTI, Bruna Furini; CARVALHO, Gisele Mendes de. O Direito Fundamental à vida e o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana na Constituição Federal brasileira de 1988. In: CARDIN, Valéria Silva Galdino; 

ROSA, Letícia Carla Baptista; VIEIRA, Tereza Rodrigues (Org.). Bioética e biodireito. Maringá, PR: IDDM, 

2017, p. 155. Disponível em:  

  <https://drive.google.com/file/d/0B3E4hIZDDNnMZERfeHBnOUs4YVk/view>. Acesso em: 30 set. 2018. 
36SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 29-37. 
37ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque da 

doutrina social da igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 18. 
38BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução Humberto Laport de Mello. 3 

reim. Belo Horizonte, Fórum, 2014, p. 13-14. 
39KUMAGAI, Cibele; MARTA, Taís Nader. Princípio da dignidade da pessoa humana. Âmbito Jurídico, Rio 

Grande, XIII, n. 77, jun. 2010. Disponível em: <http://www.ambito  

   juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7830%7C>. Acesso em 10 abr. 2018. 
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ideia de liberdade do indivíduo, considerando-o como um ser capaz de construir sua própria 

existência e destino40. 

Ressalta-se que, apesar da atual conceituação da dignidade humana ser fruto do 

pensamento religioso e filosófico de séculos atrás, ela “não deriva desta construção histórica, 

sendo produto de uma história diferente, que ocorreu paralelamente àquela”41. 

Nos dias atuais, a dignidade da pessoa humana se fundamenta no pressuposto de que 

“cada ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no 

universo”42. O referido pensamento tem como marcos a tradição judaico-cristã, o período 

imediatamente posterior ao término da Segunda Guerra Mundial e o Iluminismo43. Desta 

forma, em relação às origens religiosas, o ponto de partida do atual conceito de dignidade 

seria o monoteísmo hebraico, sendo que suas ideias centrais podem ser encontradas no Velho 

Testamento da Bíblia Judaica e no Novo Testamento cristão. Isso porque a unidade da raça 

humana é o corolário natural da unidade divina, tendo sido o homem criado à imagem e 

semelhança de Deus44. 

No que diz respeito às origens históricas da dignidade, pode-se citar os horrores do 

nacional-socialismo e do fascismo e o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, da 

mesma forma que ocorreu com o direito à vida (que passou a ser positivado nesse mesmo 

período), a dignidade humana foi incorporada ao discurso político (como base para que se 

construísse uma nova era, repleta de paz, democracia e proteção dos direitos políticos) e ao 

discurso jurídico (a partir da ascensão de uma cultura jurídica pós-positivista, que 

reaproximou o direito da moral e da filosofia política, bem como tendo sido a dignidade 

incluída em diversos tratados e documentos internacionais e inúmeras constituições 

nacionais)45. 

Registre-se, ainda, no que tange às origens filosóficas da dignidade da pessoa humana, 

marco importante do processo de construção do conceito da dignidade da pessoa humana que 

foi a contribuição de Immanuel Kant, entre os séculos XVII e XVIII, proeminente 

                                                 
40SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. rev. atua. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001, p. 103-104. 
41BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. (Trad.). Humberto Laport de Mello. 3 

reim. Belo Horizonte, Fórum, 2014, p. 14. 
42Ibid., p. 14-15. 
43Ibid. 
44Ibid., p. 15-16. 
45BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. (Trad.) Humberto Laport de Mello. 3. 

reim. Belo Horizonte, Fórum, 2014, p. 18-19. 
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representante do pensamento iluminista. De acordo com o autor, a autonomia como 

capacidade de autodeterminação é o fundamento da dignidade da pessoa humana, e só 

possuem essa capacidade os seres racionais46. 

Kant trabalha com a ideia de que a pessoa humana é “um fim em si mesmo” e nunca 

um meio a atingir determinada finalidade, evitando a coisificação do ser humano. Para o 

autor, os seres racionais (pessoas) são, por natureza, fins em si mesmos, possuindo valor 

absoluto.47 O autor busca, em sua obra, a “fixação do princípio supremo da moralidade”48. 

Para ele, o indivíduo deve sempre proceder de acordo com a fórmula universal do imperativo 

categórico, máxima de uma vontade boa absoluta, que se exprime da seguinte forma: “age 

segundo máximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por objeto como leis 

universais da natureza”49. 

Há que se falar, ainda, no conteúdo ético da dignidade. A esse respeito, destaca-se que 

“Emanuel Levinas é um dos mais importantes autores de referência na reflexão moral 

contemporânea. Um de seus estudos principais é o sobre a alteridade, isto é, colocar o outro 

no lugar do ser. A alteridade, então, é a condição de outro em relação a mim”50. Ela significa 

a percepção do outro, que chega de fora e passa a interferir no meu mundo51, de maneira que 

“o ético - expresso no encontro real - exige uma outra racionalidade, diferente daquela 

utilizada normalmente para lidar com as coisas e os conceitos, uma racionalidade do encontro 

com o outro”52. 

Dentro do contexto da alteridade, ocorre certa inversão da máxima Kantiana, de 

maneira que “ao invés do indivíduo agir frente ao outro como gostaria de ser tratado e que isto 

                                                 
46KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. (Trad.). Paulo Quintela. Lisboa, Portugal: 

Edições 70, LDA., 2007, p. 78-79. 
47Ibid., p. 68. 
48Ibid., p. 19. 
49Ibid., p. 80-81. 
50ÁVILA, Gustavo Noronha de; GAUER, Gabriel José Chittó; GAUER, Ruth Maria Chittó; ÁVILA, Gerson 

Antônio de; DRAGO, Guilherme Dettmer. Comércio de órgãos humanos: até onde vai a autonomia do 

indivíduo? Direito & Justiça. Porto Alegre, v. 34, n. 1, p. 22-40, jan./jun. 2008. Disponível em: 

<revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/5157/3781>. Acesso em: 20 out. 2018. 
51ÁVILA, Gustavo Noronha de; GUILHERME, Vera Maria; PIRES FILHO, Luiz Alberto Brasil Simões. 

Limites (?) éticos da investigação criminológica: primeiros aportes. Revista do Instituto do Direito 

Brasileiro (RIDB), Ano 2 (2013), nº 10, p. 10661-10674. Disponível em: 

<http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/10/2013_10_10661_10674.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018. 
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deveria ser uma norma universal, é a descoberta do outro que impõe a conduta adequada”53. 

Nesse âmbito, a alteridade como conteúdo ético da Dignidade da Pessoa Humana leva a crer 

que a pessoa em si considerada, a vida humana, devem ser vistas não apenas em um sentido 

biológico, mas também valorativo. Ou seja: a pessoa não é apenas um corpo, mero objeto de 

intervenções médicas, mas sim um ente complexo, que merece respeito e consideração por 

parte do outro. Portanto, “a ética não é algo secundário ou um enfeite da vida, mas o conteúdo 

mais profundo da própria vida, que no processo de se encontrar com o que a constitui lhe dá 

sentido”54. 

É evidente a existência de uma pluralidade de conceitos a respeito da dignidade da 

pessoa humana, justamente porque há grande dificuldade em se formular um conceito 

fechado, estático, sobre este tema. Nesse sentido, o conceito de dignidade “requer uma 

constante redefinição, pois está submetido ao permanente risco de uma espécie de implosão, 

capaz de esvaziá-lo completamente e reduzi-lo a uma mera fachada sem conteúdo”55. 

Contemporaneamente, a doutrina ainda busca conceituar o que compreenderia a dignidade da 

pessoa humana. Nesse contexto, menciona-se o conceito de dignidade da pessoa humana 

formulado pelo doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 

de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo 

e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar 

e promover sua participação ativa corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos56. 

 

Apesar de ser difícil chegar a um conceito único de dignidade, é possível afirmar que, 

dentre tantos atributos, a dignidade se apresenta como um valor universal. Nesse contexto, 

apesar das diferenças socioculturais, físicas, intelectuais e psicológicas, as pessoas são 
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merecedoras da mesma dignidade, pois que esta é uma característica inerente a todos os 

indivíduos, decorrente da própria condição humana, que os torna destinatários de idêntica 

consideração e respeito por parte de seus semelhantes57. 

A dignidade da pessoa humana está intimamente ligada a todos os princípios 

constitucionais e direitos fundamentais, servindo-lhes de alicerce e complementando seu 

conteúdo, a fim de conferir unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao 

Ordenamento Jurídico. Assim, é possível verificar que o princípio da dignidade da pessoa 

humana influencia todos os demais direitos presentes no Ordenamento Jurídico brasileiro, 

como vida, liberdade, igualdade, entre outros, de maneira que o direito à vida será o direito à 

vida digna, e assim sucessivamente. 

Tenha-se presente que é de grande importância a conciliação entre o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana e o direito à vida, uma vez que ambos são sustentáculos do 

Ordenamento Jurídico, servindo como fundamento e finalidade ao exercício de todos os 

outros direitos e deveres. 

Em uma análise histórica, a tradição judaico-cristã consagrou o princípio da 

sacralidade da vida, segundo o qual a vida humana é um bem sagrado e inatingível. Este 

entendimento “corrobora a concepção biológica de vida humana como um processo físico 

biológico, desprovido de quaisquer considerações a respeito de possíveis deficiências físicas 

ou à capacidade de autorrealização do ser humano”58.  

Em contrapartida, surgiu o princípio da qualidade de vida, de acordo com o qual a 

“vida humana é um valor relativo, existente e digno de proteção enquanto mantenha um 

determinado nível de qualidade, representado pela capacidade do indivíduo de relacionar-se 

com os demais seres humanos e de assumir seus próprios atos.”59. 

Nos dias de hoje, é utilizado um conceito que mescla o princípio da sacralidade da 

vida com o princípio da qualidade de vida. Ou seja: a sacralidade da vida é utilizada para que 

se evite uma degradação de sua proteção, mas nunca deixando de considerar a qualidade de 
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58CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 
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59Ibid. 



28 
 

vida do indivíduo como fator importante a fim de se evitar uma concepção demasiadamente 

rigorosa de intangibilidade da vida humana60. 

Em uma análise sistêmica da Constituição Federal, percebe-se que o direito à vida 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com 

os demais direitos e princípios fundamentais, e não de maneira isolada, uma vez que o 

legislador garantiu o direito à vida ao mesmo tempo em que vedou o tratamento desumano e 

degradante, estabelecendo, portanto, uma relação indissociável entre eles. 

Se o direito à vida for interpretado restritivamente, como sendo simplesmente a 

proteção à integridade física da pessoa, diversos atos como o aborto e a eutanásia serão 

contrários a ele, por se chocarem à indisponibilidade do referido direito. Justamente por isso é 

que se deve ampliar o conceito do direito à vida, abarcando não apenas a integridade física do 

indivíduo, como também a qualidade com que esse consegue usufruir dela, ou seja, a 

dignidade de sua vida. 

Destaca-se que, tanto no Direito quanto na medicina, a vida tem sido compreendida 

não somente a partir de um sentido biológico, mas também mediante um viés valorativo, 

como demonstram as Resoluções nº 2.173/2017 e 1.826/2007, ambas do Conselho Federal de 

Medicina, conforme mencionado anteriormente. 

 

2.3 Direito à Saúde 

 

O período compreendido entre o final do século XIX e a primeira metade do século 

XX, auge da Revolução Industrial, proporcionou a possibilidade de debate entre as duas 

grandes correntes que buscavam conceituar a saúde. A primeira delas, composta por grupos 

marginais ao processo de produção que viviam em condição de miserabilidade, compreende a 

saúde como dependente diretamente de variáveis relacionadas ao meio ambiente, trabalho, 

alimentação e moradia. De outro norte, a descoberta dos germes causadores de diversas 

doenças e seu isolamento, que possibilitou o desenvolvimento, aperfeiçoamento e aplicação 

adequada de medicamentos específicos, levava à compreensão da saúde como a ausência de 

doenças61. 
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Marco importante a respeito do referido debate foi o final da Segunda Guerra Mundial, 

quando, então, foi concebida a Organização das Nações Unidas, editada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e incentivada a criação de órgãos internacionais dedicados a 

garantir os direitos essenciais dos homens. 

Nesse contexto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 1948, protege uma ampla 

gama de direitos sociais e econômicos. Proclama, em seu artigo XXV.1 que: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a 

sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 

de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle62. 

 

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também outros textos 

internacionais dão destaque aos direitos sociais, dos quais se mencionam o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, ratificado pelo Brasil de 

acordo com o Decreto nº 591, de 06 de julho de 199263, que dispõe em seu art. 12, que “Os 

Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais 

elevado nível possível de saúde física e mental”64, e a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 1989, ratificado pelo Brasil de acordo com o 

Decreto nº 678, de 06 de novembro de 199265, que determina em seu art. 26 que os Estados 

devem adotar providências, no âmbito interno e mediante cooperação internacional, a fim de 

conseguir dar efetividade aos “direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre 

educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos [...] 

na medida dos recursos disponíveis”66 pelos meios apropriados. 
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A saúde, em especial, passou a ser objeto da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que, no preâmbulo de sua Constituição (1946), é conceituada como “um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade”67. Ou seja: o conceito de saúde engloba o equilíbrio biopsicossocial da pessoa 

humana. 

Além disso, inúmeras constituições modernas, inspiradas pelos referidos diplomas 

internacionais, positivaram de direitos sociais e econômicos. São exemplos as Constituições 

da Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal, Espanha, Holanda, Itália, Grécia, França68, 

Romênia, Síria, Noruega, Bulgária, Hungria e Peru69. 

Ademais, importa destacar que a Constituição Brasileira de 1988 previu os direitos 

sociais (e, dentre eles, o direito à saúde), em seu artigo 6º. Veja-se, portanto, que o legislador 

constituinte, além de preocupar-se com o direito à vida e com a dignidade da pessoa humana, 

buscou garantir, também, o atendimento às necessidades básicas dos indivíduos, consolidando 

direitos sociais (trabalho, saúde, educação, moradia, lazer, assistência), assegurando um 

mínimo existencial (condições materiais e socioculturais para existência digna) e, ainda, 

estabelecendo vedação de torturas, penas cruéis, perpétuas e de trabalhos forçados. Por 

conseguinte, além da previsão ampla dos direitos sociais no artigo 6º, o artigo 196 da 

Constituição Federal reconhece a saúde como um direito pertinente a todos, sendo dever do 

Estado garanti-la, através de políticas sociais e econômicas que busquem a “[...] redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”70. 

Existe, entretanto, uma distinção entre os direitos sociais e econômicos e os demais 

direitos presentes na Constituição Federal. Isso porque, enquanto os direitos comuns criam 

obrigações negativas ao Estado, preservando os direitos individuais da população, os direitos 
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sociais e econômicos geram obrigações positivas àquele, criando um conjunto de direitos que 

demandam assistência estatal, ou seja: que não subsistem sem a assistência pública71. 

Nesse sentido, tendo em vista a necessidade de recursos materiais e humanos para a 

efetivação dos direitos sociais, muitas pessoas questionam a razão destes encontrarem 

previsão na Constituição. Contudo a decisão do legislador de consagrar expressamente a 

saúde como direito fundamental da pessoa humana deve ser levada a sério72. 

A saúde pode ser considerada como o “bem-estar físico, espiritual e mental das 

pessoas, e quando o Poder Público protege a saúde, está, por via de consequência direta, 

protegendo a vida”73. Nesse sentido, o direito à saúde tem grande importância no 

Ordenamento Jurídico pátrio, sendo obrigação do Estado promovê-lo, com fundamento nos 

direitos sociais, buscando sempre o bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos74. 

Conforme entendimento doutrinário, a saúde possui dupla fundamentalidade formal e 

material na ordem jurídico-constitucional pátria. O aspecto formal diz respeito ao direito 

constitucional positivado, que, na Constituição brasileira, desdobra-se nos seguintes 

elementos: a) os direitos fundamentais (e, nessa senda, a saúde), como parte da Constituição 

positivada, são normas de hierarquia superior, encontrando-se no ápice do Ordenamento 

Jurídico; b) os direitos fundamentais estão submetidos aos limites formais e materiais da 

reforma constitucional, cabendo mencionar que são cláusulas pétreas; c) os direitos 

fundamentais aplicam-se e vinculam diretamente às entidades estatais, tanto quanto aos 

particulares. Já acerca do aspecto material, destaca-se a relevância do bem jurídico tutelado – 

a saúde, tendo em vista sua importância para a vida digna75. 

Igualmente, o direito à saúde possui uma dupla classificação em relação à função que 

assume no caso concreto, apresentando-se como: a) um direito de defesa (negativo), que 

“assume a condição de um direito à proteção da saúde e, em primeira linha, resguarda o titular 

contra ingerências ou agressões que constituam interferências e ameaças à sua saúde, sejam 
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oriundas do Estado, sejam provindas de atores privados”76; b) um direito a prestações 

(positivo), que “pressupõe a realização de atividades por parte do destinatário (o Estado ou 

mesmo particulares) que asseguram a fruição do direito”77, sendo que, em sentido amplo, 

engloba a realização de medidas com o fim de salvaguardar a própria saúde dos indivíduos, 

bem como as normas de organização e procedimento sem as quais não seria possível exercer o 

direito em questão, e, em sentido estrito, abarca o fornecimento de serviços e bens ao titular 

do direito, tais quais o atendimento médico-hospitalar, a entrega de medicamentos, a 

realização de exames, entre outras prestações78. 

Isso posto, não existem dúvidas de que a saúde é um direito fundamental. Assim, 

visando atender à política pública de saúde para todos, prevista constitucionalmente, foi 

instituído o Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com o artigo 200 da 

Constituição Federal. 

O SUS foi, posteriormente, regulamentado pelo legislador infraconstitucional, através 

da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que “dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e de outras providências”79. De acordo com a referida legislação, em seu 

artigo 3º, a saúde compreende, como “determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”. 

A Lei nº 8.080/1990, além de estabelecer a estrutura e o modelo operacional do SUS 

(propondo suas formas de organização e funcionamento), concebendo-o como “o conjunto de 

ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais da Administração direta e indireta”80, fixa suas atribuições e estabelece os 

princípios que devem nortear sua atuação, destacando-se o princípio da universalidade, “por 

                                                 
76SARLET, Ingo Wolfgang, FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 

direito à saúde: algumas aproximações. Revista de Doutrina da 4ª Região, n. 24, 02 jul. 2008. Disponível em: 

<https://core.ac.uk/download/pdf/16049457.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
77SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 

direito à saúde: algumas aproximações. Revista de Doutrina da 4ª Região, n. 24, 02 jul. 2008. Disponível em: 

<https://core.ac.uk/download/pdf/16049457.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
78Ibid. 
79BRASIL. Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

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

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 

  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 15 abr. 2018.  
80BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 

gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação Judicial. Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 60, n. 188, 

p. 29-60, jan./mar. 2009. Disponível em: <https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/516/1/D3v1882009.pdf>. 

Acesso em: 15 abr. 2018. 



33 
 

força do qual se garante a todas as pessoas o acesso a ações e serviços de saúde 

disponíveis”81. Entretanto, apesar do grande avanço do Estado brasileiro ao positivar, na 

Constituição Federal de 1988, o direito à saúde, bem como regulamentar, através da 

legislação ordinária, o Sistema Único de Saúde, sérios problemas ainda permeiam a saúde 

pública, dentre os quais a falta de médicos e de infraestrutura, a demora no atendimento nas 

unidades de saúde, o longo tempo de espera para obter acesso a consultas, a baixa qualidade 

dos serviços prestados, a falta de medicamentos à população, entre outros. Os mais afetados 

costumam ser a população carente que, em geral, depende exclusivamente do SUS para o 

tratamento de qualquer enfermidade82. 

Considerando o direito à saúde como um valor fundamental, é necessário que se 

discuta como efetivá-lo. Nesse contexto, em decorrência da falta de opções mais claras para 

que se tenha acesso aos serviços e produtos oferecidos pelo SUS, seus usuários têm buscado 

como opção o Sistema de Justiça brasileiro, compreendido pelo Poder Judiciário, a Defensoria 

Pública, o Ministério Público e a advocacia privada. Tal situação “deu ensejo ao incremento 

da intervenção judicial nas atividades dos gestores da saúde pública, pois o Poder Judiciário 

passou a ser, cada vez mais, acionado para buscar a efetiva realização do Direito à saúde”83. 

De outro lado, também há que se falar no planejamento orçamentário e na 

disponibilização de recursos à área da saúde, situações tais que devem ser pautadas pelo 

princípio da equidade, a partir do reconhecimento de que pessoas diferentes possuem 

necessidades diferentes. Nesse sentido:  

 

A equidade é, então, a base ética que deve guiar o processo decisório da 

alocação de recursos. É somente através deste princípio, associado aos 

princípios da responsabilidade (individual e pública) e da justiça, que 

conseguiremos fazer valer o valor do direito à saúde. A equidade, ou seja, o 

reconhecimento de necessidades diferentes, de sujeitos também diferentes, 

para atingir direitos iguais, é o caminho da ética prática em face da 

realização dos direitos humanos universais, entre eles o do direito à vida 

representado, neste debate, pela possibilidade de acesso à saúde. A equidade 

é o princípio que permite resolver parte razoável das distorções na 

distribuição da saúde, ao aumentar as possibilidades de vida de importantes 

parcelas da população84. 
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Isso se justifica pelo fato de que “a sociedade – por melhor organizada que seja – 

nunca tem a possibilidade de brindar a todos os homens com as mesmas oportunidades”85. 

Consequentemente existem pessoas que possuem um menor âmbito de autodeterminação, 

assim condicionado devido às causas sociais.86 

Portanto, em relação à alocação de recursos, uma das questões principais a ser 

discutida é a definição de prioridades, a partir da análise de cada caso individualmente, 

cuidando-se para evitar posicionamentos extremos. Desse modo, utilizando-se o princípio da 

equidade, juntamente a outros princípios, como responsabilidade e justiça, é possível que haja 

uma distribuição justa do direito à saúde para a população em geral. E a garantia à saúde é, 

também, a garantia a uma vida digna, em conformidade com o previsto na Constituição 

Federal brasileira. 

 

2.4 Direito à Liberdade, Autonomia e Autodeterminação 

 

Presente no preâmbulo da Constituição Federal, como objetivo a ser perseguido, e no 

artigo 5º, caput, da referida legislação, como um direito fundamental, a liberdade é “um dos 

pilares do Estado constitucional e democrático de direito”87. Ela “impõe ao Estado o dever de 

se abster, de violar numa relação vertical, assim como na esfera horizontal o das pessoas nas 

suas relações interpessoais em sociedade”88, salvo se violado o contrato social, quando, então, 

o Estado passará a intervir para restringir a liberdade em prol da sociedade89. 

Kant, filósofo que, em seu trabalho, estruturou a teoria da liberdade e a associou à 

concepção de justiça, ideia central de todo seu sistema ético, filosófico e político de 

pensamento, aborda a liberdade através de dois vieses: o primeiro seria o da “liberdade como 

coexistência, que consiste na limitação recíproca da vontade de cada e tem como limite a 

esfera individual do outro”90. O segundo, por sua vez, consubstanciar-se-ia na liberdade 
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“como autonomia, que é a propriedade da vontade graças à qual esta é para si mesma a sua 

lei, somente sendo livre aquele que se torna, através da vontade própria, fonte das suas 

próprias leis, ou seja, autônomo”91. 

No entendimento de Kant, para que se possa conceber um ser como racional, 

consciente de sua causalidade perante as ações e dotado de vontade, deve-se atribuir a ele a 

possibilidade de determinar suas próprias ações sob a ideia de liberdade. Disso decorre que a 

vontade do ser humano racional só pode ser compreendida como uma vontade própria sob a 

ideia de liberdade, em sentido prático, se válida em um contexto geral, para todos os seres 

racionais92.  

Ainda, a ideia de liberdade, para Kant, está ligada ao conceito de autonomia e este ao 

princípio universal da moralidade, que não existiria caso não houvesse a liberdade. Assim, ser 

livre é ser capaz de obedecer à lei moral93. A liberdade, portanto, encontra-se intimamente 

ligada à autonomia, que dá sustentação àquela. Ela se relaciona, também, à dignidade da 

pessoa humana. Nesse sentido, Dworkin ressalta que: 

 

Insistimos na liberdade porque prezamos a dignidade e colocamos em seu 

centro do direito à consciência, de modo que um governo que nega esse 

direito é totalitário, por mais livres que nos deixe para fazer escolhas menos 

importantes. É por honrarmos a dignidade que exigimos a democracia, e, nos 

termos em que definimos esta última, uma Constituição que permita que a 

maioria negue a liberdade de consciência será inimiga da democracia, jamais 

sua criadora. Qualquer que seja nosso ponto de vista sobre o aborto e a 

eutanásia, queremos ter o direito de decidir por nós mesmos, razão pela qual 

deveríamos estar sempre dispostos a insistir em que qualquer Constituição 

honorável, qualquer Constituição verdadeiramente centrada em princípios, 

possa garantir esse direto a todos94. 

 

Destaca-se, portanto, que a autonomia pode ser compreendida como o elemento ético 

da dignidade humana, “o fundamento do livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite 

buscar, da sua própria maneira, o ideal de viver bem e de ter uma vida boa”95. Em outras 

palavras, “os contornos da dignidade humana são moldados pelas relações do indivíduo com 

                                                 
91Ibid. 
92KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. (Trad.). Paulo Quintela. Lisboa, Portugal: 

Edições 70, LDA., 2007, p. 96. 
93Ibid., p. 102. 
94DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p. 342-343.  
95BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução Humberto Laport de Mello. 3. 

reim. Belo Horizonte, Fórum, 2014, p. 81-82. 



36 
 

os outros, assim como com o mundo ao seu redor”96, sendo que a autonomia protege a pessoa 

de se tornar “apenas mais uma engrenagem do maquinário social”97. 

Por outro lado, não se pode deixar de mencionar a autonomia como vulnerabilidade 

social. Isso quer dizer que existem pessoas com maior e menor âmbito de autodeterminação, 

em consequência de causas sociais que o condicionam. Nesse sentido: 

 

Todo sujeito age numa circunstância determinada e com um âmbito de 

autodeterminação também determinado. Em sua própria personalidade há 

uma contribuição para esse âmbito de autodeterminação, posto que a 

sociedade – por melhor organizada que seja – nunca tem a possibilidade de 

brindar a todos os homens com as mesmas oportunidades. Em consequência, 

há sujeitos que têm um menor âmbito de autodeterminação, condicionado 

desta maneira por causas sociais. Não será possível atribuir estas causas 

sociais ao sujeito e sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de 

culpabilidade. Costuma-se dizer que há, aqui, uma “coculpabilidade”, com a 

qual a própria sociedade deve arcar. Tem-se afirmado que este conceito de 

coculpabilidade é uma ideia introduzida pelo direito penal socialista. Cremos 

que a coculpabilidade é herdeira do pensamento de Marat e, hoje, faz parte 

da ordem jurídica de todo Estado Social de Direito, que reconhece direitos 

econômicos e sociais, e, portanto, tem cabimento no Código Penal mediante 

a disposição genérica do art. 66.98 

 

Além de se caracterizar como um direito fundamental e da personalidade e possuir um 

viés de vulnerabilidade social, a autonomia também é um princípio bioético. O referido 

princípio é pautado pelo respeito às pessoas e pela aceitação de que elas se autogovernem, 

possuindo liberdade em relação às suas escolhas e aos seus atos e limitando a intromissão de 

outros indivíduos nas decisões relacionadas ao seu tratamento99. 

Em razão da autonomia, o indivíduo deve possuir liberdade de pensamento, uma gama 

de opções sobre como agir e alternativas que lhe convenham. A autonomia faculta à pessoa 

decidir sobre os rumos de sua existência, com base em seus próprios valores e crenças100. 

O reconhecimento da autonomia e a autodeterminação da pessoa mostram a superação 

do paternalismo exacerbado, tanto a partir de uma concepção ética quanto a partir de um 

ponto de vista jurídico. O paternalismo, entendido como “uma forma de limitar a autonomia 
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humana e liberdade individual”101, é aqui criticado na medida em que uma norma jurídica 

paternalista é “formulada com base no rompimento da liberdade do indivíduo e através da 

limitação dos seus interesses, de cunho individual, não lhe sendo deferida a oportunidade de 

recusar esta medida protetiva”102. Em outras palavras: 

 

O que se questiona é se seria legitimo constranger o cidadão a tomar 

determinadas decisões ou se submeter a outras emanadas do poder público, 

sob o pretexto de que aquela decisão estaria lhe trazendo o bem, quando na 

verdade, em todas estas hipóteses, trata-se de uma pessoa capaz e livre e que, 

muitas vezes, não concorda com aquele tipo de proteção ou não tomaria 

aquela decisão. Enfim, o questionamento sobre este tema diz respeito aos 

limites da ingerência do Estado em uma esfera nitidamente privada103. 

 

É bem verdade que, se, nos dias atuais, ainda existe certa resistência do Estado em 

relação ao reconhecimento da autonomia da pessoa humana (com consequente mitigação do 

paternalismo estatal), no que diz respeito à possibilidade de que o indivíduo disponha sobre 

seu próprio corpo e sua própria vida (tendo em vista que ainda pune atos como aborto e 

eutanásia), na medicina, esse cenário tem se modificado ao longo dos últimos anos. 

Isso porque a doutrina reconhece que “o indivíduo tem a liberdade de dispor do seu 

próprio corpo e da sua imagem com autonomia, direitos inerentes à personalidade”104, que “o 

profissional da saúde deve, ante o princípio da autonomia, respeitar a vontade do paciente, ou 

de seu representante, se incapaz. Daí a exigência do consentimento livre e informado”105 e 

que “pode o maior de idade com plena capacidade de direitos e obrigações recusar a se 

submeter a determinado tratamento médico, ainda que em seu benefício, não se podendo 

compelir que o faça”106. Tudo isso decorre da compreensão de que, sob o ponto de vista ético, 

“o respeito à autonomia e à dignidade constitui-se no princípio orientador e fundamentador do 

comportamento moral dos homens em sociedade”107. 

                                                 
101SALDANHA, Rodrigo Róger. Testamento vital: aspectos controversos e a autonomia do enfermo. Curitiba: 

Juruá, 2017, p. 39. 
102ROHRMANN, Carlos Alberto; REGO, Cristiane. O paternalismo estatal e o fenômeno da juridicização da 

vida privada. Revista da Faculdade de Direito Milton Campos, v. 27, p. 119-140, 2014. Disponível em: 

<http://ojs.mcampos.br/index.php/RFDMC/article/view/34/36>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
103Ibid. 
104PÊCEGO, Antônio José Francisco De Souza. Eutanásia: uma (re)leitura do instituto à luz da dignidade da 

pessoa humana. Belo Horizonte: D’Plácido, 2015, p. 75. 
105DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 141, v. 1. 
106PÊCEGO, Antônio José Francisco De Souza. Eutanásia: uma (re)leitura do instituto à luz da dignidade da 

pessoa humana. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2015, p. 72. 
107WEBER, Thadeu. Ética e filosofia do direito: autonomia e dignidade da pessoa humana. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 2013, p. 226. 
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Nessa análise deve-se dizer que a pessoa pode exercer seus direitos com autonomia e 

liberdade, sendo-lhe facultado dispor a respeito de sua própria vida e saúde – que são direitos 

e não obrigações (ou seja: a pessoa tem o direito à vida, mas não obrigação de viver, por 

exemplo).108 Assim, destaca-se que: 

 

Viver não é uma obrigação, mas sim um direito inerente a todo ser humano 

que nasce com vida, por isso não se pode conceber que seja razoável se 

exigir que um indivíduo sofra desnecessariamente num processo irreversível 

no fim de sua vida tida como digna, por vontade de terceiro, 

desconsiderando a sua vontade consciente para subjugá-lo a ter sofrimentos 

físicos e/ou psíquicos em decorrência da liberdade como heteronomia, em 

flagrante desrespeito à sua moral interna, à sua autodeterminação e à sua 

liberdade como autonomia que faz do homem um fim em si mesmo nas 

democracias109. 

 

É nesse sentido que, de acordo com Dworkin, “levar alguém a morrer de uma maneira 

que outros aprovam, mas que para ele representa uma terrível contradição de sua própria vida, 

é uma devastadora e odiosa forma de tirania”110. Portanto, eliminar a manifestação de 

vontade, ou seja, a autonomia da pessoa humana, é uma afronta à sua dignidade111. 

Nesse sentido, as mais recentes Resoluções do Conselho Federal de Medicina também 

têm se adequado ao reconhecimento da autonomia da pessoa humana. Isso ocorreu 

principalmente após a edição do novo Código de Ética Médica (Resolução nº 1.931/2009, do 

Conselho Federal de Medicina), que dá destaque e trata como uma de suas premissas o 

respeito à autonomia de vontade do paciente112. 

Do princípio da autonomia decorre a exigência do consentimento livre e 

esclarecido113, sendo que a autonomia somente encontra espaço para sua aplicação quando 

verificado o inequívoco e irrestrito cumprimento ao dever de informação que tem como 

finalidade chegar ao livre consentimento do paciente114. Assim, para que o paciente exerça 

sua autonomia de escolha, o médico deverá informar as possibilidades reais que um 

                                                 
108PÊCEGO, op. cit. 
109Ibid., p. 76. 
110DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p. 307. 
111SALDANHA, Rodrigo Róger. Testamento vital: aspectos controversos e a autonomia do enfermo. Curitiba: 

Juruá, 2017, p. 46. 
112CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº 1.931/2009. Disponível em: 

<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2009/1931>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
113MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de bioética e biodireito. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2013, p. 11. 
114ADONI, André Luiz. Bioética e Biodireito: Aspectos Gerais sobre a Eutanásia e o Direito a Morte Digna. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 9, v. 818. 2003, p. 394 – 421. 
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tratamento projeta à pessoa. Dessa forma se dá o consentimento livre e esclarecido, que se 

consubstancia em um ato voluntário, sem quaisquer vícios, baseado em informações 

verdadeiras prestadas pelo médico ao seu paciente115. 

Para além de seu consentimento atual, o indivíduo pode, também, fazer uso das 

diretivas antecipadas de vontade, gênero do qual são espécies o testamento vital e o mandato 

duradouro. Dessa forma, encontrando-se expresso o consentimento ou a recusa do paciente 

acerca de determinado tratamento ou cuidado médico, este deve ser respeitado pela equipe 

médica, com base na autonomia daquele, como será visto mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: Unisinos, 1999, p. 43. 
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3 DAS QUESTÕES ÉTICAS E DE RESPONSABILIDADE 

 

3.1 Capacidade da Pessoa 

 

Na seara médica, é direito do paciente decidir pelo início de um tratamento, mesmo 

que paliativo, ou até interrompê-lo, não podendo o médico descumprir a manifestação de 

vontade daquele. Isso quer dizer que a vontade do paciente deve ser respeitada sempre que 

possível, em se tratando de pessoa consciente, em pleno exercício de suas capacidades 

mentais e devidamente informada a respeito de sua situação e das consequências de sua 

decisão. 

Além disso, a pessoa pode fazer uso das diretivas antecipadas de vontade (testamento 

vital ou mandato duradouro) a fim de garantir que seus desejos e valores serão respeitados 

mesmo quando se encontrar em situação de incapacidade (seja ela temporária ou permanente). 

As diretivas antecipadas de vontade, além de garantirem o respeito à vontade do paciente, são 

capazes de nortear a atividade médica e salvaguardar os profissionais da área da saúde em 

relação a eventuais demandas judiciais. 

Nesse sentido, para que um indivíduo possa tomar decisões relativas ao seu próprio 

tratamento médico, é necessário que possua capacidade civil e capacidade médica. A 

capacidade civil se traduz nos requisitos legais para que uma pessoa possa realizar atos 

próprios da vida civil, bem como para que possa adquirir direitos e contrair deveres, presentes 

no Ordenamento Jurídico pátrio. Já a capacidade médica se traduz na devida compreensão, 

apreciação, raciocínio e escolha livre e esclarecida, que traduzam a real vontade do paciente, 

em relação ao consentimento para tratamentos médicos. Abaixo, os referidos tópicos serão 

detalhadamente abordados. 

 

3.1.1 Capacidade Civil 

 

Dentre os princípios basilares que norteiam o direito civil, encontram-se o princípio da 

personalidade, “ao aceitar a ideia de que todo ser humano é sujeito de direitos e obrigações, 

pelo simples fato de ser homem”116 e o princípio da autonomia da vontade, de acordo com o 

qual “a capacidade jurídica da pessoa humana lhe confere o poder de praticar ou abster-se de 

                                                 
116DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 1, p. 62. 
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certos atos, conforme sua vontade”117. Assim, para que seja possível chegar à capacidade 

civil, é imprescindível, em primeiro lugar, verificar a acepção jurídica dos termos pessoa e 

personalidade. 

Tradicionalmente, a pessoa pode ser compreendida como um ente “que, em virtude da 

especial intensidade do seu ‘ato de ser’, autopossui sua realidade ontológica”118. É, também, 

“suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito”119. O sujeito de 

direito, por sua vez, é o “sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade 

jurídica, que é o poder de fazer valer, através de uma ação, o não cumprimento do dever 

jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial”120. 

Já a personalidade pode ser compreendida como “o conjunto das qualidades e relações 

que determinam a pessoa em si mesma e em função da participação na ordem do ser, de forma 

única e singular”121. Dela deriva a personalidade jurídica, que “exprime a aptidão genérica 

para adquirir direitos e contrair obrigações”122, sendo toda pessoa dotada de personalidade. E, 

da personalidade jurídica, decorrem os direitos da personalidade, abordados no primeiro 

capítulo deste trabalho. 

Dessa maneira, “a personalidade tem sua medida na capacidade”123, eis que o Código 

Civil, em seu artigo 1º, estabelece que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil”124. Assim, “de nada valeria a personalidade sem a capacidade jurídica, que se ajusta 

assim ao conteúdo da personalidade, na mesma e certa medida em que a utilização do direito 

integra a ideia de ser alguém titular dele”125. A capacidade, por sua vez, se divide em duas: a) 

a capacidade de gozo ou de direito; e b) a capacidade de fato ou de exercício.  

                                                 
117DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 1, p. 62-63. 
118GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade: Fundamentação ontológica da tutela. 

Coimbra: Almedina, 2008, p. 64. 
119DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 1, p. 129. 
120DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 1, p. 129. 
121GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade: Fundamentação ontológica da tutela. 

Coimbra: Almedina, 2008, p. 68. 
122DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 1, p. 130. 
123DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 1, p. 163. 
124BRASIL, Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 11, 2002, art. 1º. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 08 jun. 2018. 
125GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 1, p. 

95-96. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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A primeira é a capacidade de que a pessoa adquira direitos e contraia deveres em sua 

vida civil, que pode ter restrições legais quando de seu exercício, devido a diversos fatores 

que levam à incapacidade, como será visto abaixo. Por sua vez, a capacidade de fato ou de 

exercício é a “aptidão de exercer por si só os atos da vida civil dependendo, portanto, do 

discernimento que é critério, prudência, juízo, tino, inteligência, e, sob o prisma jurídico, a 

aptidão que tem a pessoa de distinguir o lícito do ilícito, o conveniente do prejudicial”126. 

Quem possui as duas espécies de capacidade acima apresentadas (capacidade de 

direito e de exercício), tem capacidade plena. Quem possui apenas a capacidade de direito, 

apresenta capacidade limitada, necessitando, pois, de outra pessoa que substitua ou complete 

sua vontade – são, tais pessoas, denominadas incapazes.127 

Em relação aos incapazes, existem aqueles que são absolutamente incapazes e aqueles 

que são relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes são totalmente proibidos do 

exercício de direitos, acarretando a nulidade caso o façam sem a devida representação legal 

(art. 166, I, CC) – é o caso, por exemplo, dos menores de dezesseis anos. Já os relativamente 

incapazes, podem praticar os atos da vida civil por si só, desde que assistidos por seus 

representantes, sob pena de anulabilidade do ato jurídico128 (art. 171, I, CC). São 

relativamente incapazes: “I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos”129. Entretanto, a incapacidade é cessada a 

partir do momento em que desaparecerem os motivos que a determinaram. Nesse sentido, 

quando a causa da incapacidade é a menoridade, desaparece pela maioridade e pela 

emancipação (voluntária, judicial ou legal), por exemplo130. 

Para além da clara relação entre os direitos da personalidade e o direito civil, há que se 

mencionar que aqueles também se encontram inseridos no âmbito do direito penal, 

encontrando-se evidentes nas inúmeras condutas tipificadas como crimes pelo Código Penal 

brasileiro, que buscam proteger bens jurídicos como vida, saúde, liberdade, honra, entre 

                                                 
126DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 1, p. 168. 
127GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 1, p. 

96. 
128DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, teoria geral do direito civil. 29 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 1, p. 261. 
129BRASIL, Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 11, 2002, art. 4º. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 08 jun. 2018. 
130GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 1, p. 

132. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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outros. Assim, a sanção criminal mostra-se “como contingência de ultima ratio, necessária à 

proteção de bens jurídicos que, por sua vez, cumprem a função de tutela não deles próprios, 

mas da pessoa humana, que constitui objeto final de proteção de toda ordem jurídica”131. 

Nesse sentido:  

 

Acredita-se que a medida da necessidade de intervenção do Direito Penal 

deve ser cumprida pelo próprio direito da personalidade tutelado, cuja 

função de garantia não pode ser jamais olvidada, e sempre que respeitados 

princípios fundamentais dessa ciência, como a legalidade, a 

proporcionalidade das penas e a intervenção mínima, que impõe que a pena 

criminal só seja utilizada quando insuficientes as demais sanções do 

ordenamento jurídico e na medida em que possa ter eficácia.132 

 

Cumpre observar que é inegável também a grande importância do Direito Penal na 

proteção dos direitos da personalidade, ainda mais porque o rol desses direitos inerentes à 

pessoa humana não é taxativo, acompanhando o avanço das ciências médicas. Entretanto o 

legislador deve sempre agir com muita atenção em relação à proteção dos direitos da 

personalidade, evitando-se uma administrativização do Direito Penal, ao sancionar condutas 

cuja prevenção e repressão poderiam ficar a cargo de outros ramos do direito133. 

 

3.1.2 Capacidade Médica 

 

O termo capacidade134 é utilizado em referência a um julgamento, realizado por um 

profissional, sobre se determinado indivíduo pode ou não realizar uma tarefa específica (como 

                                                 
131KAROLENSKY, Natália Regina; CARVALHO, Gisele Mendes de. Fundamentos dos direitos da 

personalidade sob o prisma penal. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 2, p. 513-539, jul./dez. 

2013, p. 528-529. Disponível em:  

  <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/3103/2137>. Acesso em: 29 set. 2018. 
132CARVALHO, Gisele Mendes de; HENRIQUES, Hamilton Belloto. Direito Penal e Direitos da Personalidade: 

Organismos Transgênicos e Proteção da Saúde Humana na Lei de Biossegurança. Revista Jurídica Cesumar 

- Mestrado, v. 12, n. 2, p. 525-551, jul./dez. 2012, p. 528. Disponível em: 

   <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/2545>. Acesso em: 29 set. 2018. 
133CARVALHO, Gisele Mendes de; HENRIQUES, Hamilton Belloto. Direito Penal e Direitos da Personalidade: 

Organismos Transgênicos e Proteção da Saúde Humana na Lei de Biossegurança. Revista Jurídica Cesumar 

- Mestrado, v. 12, n. 2, p. 525-551, jul./dez. 2012, p. 528-529. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/2545>. Acesso em: 29 set. 2018. 
134O termo capacidade é distinto do termo competência, na medida em que a competência descreve um   

julgamento legal, ou seja, somente um juiz pode declarar uma pessoa incompetente. Por outro lado, um médico 

é o responsável por julgar se a pessoa tem capacidade suficiente ou não para tomar uma decisão médica 

(KARLAWISH, Jason. Measuring decision-making capacity in cognitively impaired 

individuals. Neurosignals, v. 16, n. 1, p. 91-98, 2008. Disponível em:  

   <https://www.karger.com/Article/Abstract/109763>. Acesso em: 10 jun. 2018). 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/3103/2137
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/2545
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viver independentemente) ou tomar uma decisão específica (como consentir com cuidados de 

sua própria saúde). A capacidade de consentimento para tratamentos de saúde é um aspecto 

intimamente ligado à autonomia pessoal, que diz respeito à capacidade cognitiva e emocional 

de que uma pessoa possa escolher um tratamento dentre as opções disponíveis ou, até mesmo, 

recusá-lo135. 

Nesse contexto, determinar se um paciente é ou não capaz para tomar decisões clínicas 

é de fundamental importância para que se possa obter um equilíbrio adequado entre o respeito 

à autonomia do paciente capaz de prestar seu consentimento livre e esclarecido e à proteção 

daqueles que tenham sua cognição comprometida136.  

A avaliação da capacidade do paciente de tomar decisões é um aspecto intrínseco de 

toda a interação entre médico e paciente. Normalmente, essa avaliação da capacidade do 

paciente é implícita, uma vez que, na ausência de um motivo para questionar a capacidade de 

o paciente tomar uma decisão, prevalece a presunção de capacidade. Em alguns casos, 

entretanto, é necessária uma avaliação explícita da capacidade do paciente pela equipe 

médica137. 

Nos casos de recusa de tratamento, por exemplo, não é a recusa em si que deve ser 

investigada, mas sim o processo de raciocínio do enfermo. Nesse sentido: 

 

Se forem identificados problemas nesse processo pode-se chegar à conclusão 

eventual de que o paciente não apresenta capacidade para decidir. Um 

profissional experiente deveria ser capaz de discernir se existe alguma falha 

ou prejuízo no julgamento do paciente e determinar se é possível sua 

correção ou se é tão significativo que prejudica a sua habilidade para dar um 

consentimento.138 

 

                                                 
135MOYE, Jennifer; MARSON, Daniel C. Assessment of decision-making capacity in older adults: an emerging 

area of practice and research. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social 

Sciences, v. 62, n. 1, p. 3-11, 2007. Disponível em: 

   <https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/62/1/P3/572501>. Acesso em: 11 jun. 2018. 
136APPELBAUM, Paul S. Assessment of patients' competence to consent to treatment. New England Journal of 

Medicine, v. 357, n. 18, p. 1834-1840, 2007. Disponível em:  

   <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp074045#article_citing_articles>. Acesso em: 13 jun. 2018. 
137APPELBAUM, Paul S. Assessment of patients' competence to consent to treatment. New England Journal of 

Medicine, v. 357, n. 18, p. 1834-1840, 2007. Disponível em: 

   <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp074045#article_citing_articles>. Acesso em: 13 jun. 2018. 
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de decisões quanto a seus tratamentos sanitários. Rev. Eletr. da Sociedade Rio-Grandense de Bioética 

(SORBI), v. 1, n. 5, jul. 2008. Disponível em: <www.sorbi.org.br/images/arquivo-revista/Volume1-

Numero5-Jul-2008/competencia.pdf>. Acesso em: 12 out. 2018. 
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Convém ponderar que, em primeiro lugar, a equipe médica deve garantir que o 

paciente receba todas as informações relevantes à tomada de decisão sobre seu tratamento. 

Geralmente, essas informações incluem: a) a atual condição do paciente; b) a natureza e os 

objetivos do tratamento proposto, bem como seus riscos e benefícios; c) os tratamentos 

alternativos existentes, inclusive a opção do paciente de não escolher nenhum tratamento. 

Assim, na medida em que o paciente possa compreender as informações sobre sua condição 

clínica, apreciar as consequências de sua escolha, ponderar os riscos e benefícios relativos às 

opções de tratamento que lhe forem apresentadas e, por fim, comunicar claramente sua 

decisão139, deverá ser considerado capaz para tomar uma decisão a respeito de seu quadro 

médico140. Entretanto, quando verificada uma situação em que o indivíduo não possui 

capacidade para decidir sobre tratamentos médicos, devem ser realizados esforços para que 

sejam identificadas as causas deste comprometimento, a fim de que sejam remediadas 

(excetuadas situações de urgência, nas quais a condição médica do paciente exija que uma 

decisão substituta seja buscada imediatamente).141 Ou seja, em casos nos quais pacientes 

apresentem sua cognição prejudicada por febre, sedação, entre outros fatores identificáveis, a 

melhora de seu quadro pode torná-los capazes de tomar suas próprias decisões de tratamento. 

Da mesma forma, pacientes com transtornos psiquiátricos ou outros transtornos que afetam a 

cognição também podem apresentar melhoras e se beneficiar de um período de tratamento e 

de esforços intensivos na educação, para que possam compreender informações relevantes. 

Também pacientes que estejam sofrendo com ansiedade ou medo, que podem influenciar em 

                                                 
139Na legislação norte americana, a Lei Uniforme de Decisões de Cuidados de Saúde (Uniform Health-Care 

Decisions Act - National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 1993), na Seção 1 (3), define 

a capacidade de consentimento como “a capacidade de compreender benefícios significativos, riscos e 

alternativas aos cuidados de saúde propostos e de tomar e comunicar uma decisão de cuidados de saúde” 

(tradução livre do original) (MOYE, Jennifer; MARSON, Daniel C. Assessment of decision-making capacity 

in older adults: an emerging area of practice and research. The Journals of Gerontology Series B: 

Psychological Sciences and Social Sciences, v. 62, n. 1, p. P3-P11, 2007. Disponível em: 

<https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/62/1/P3/572501>. Acesso em: 11 jun. 2018). 
140Nos Estados Unidos, é utilizado, principalmente, o MacArthur Competence Assessment Tool Treatment 

(MacCAT-T) para avaliar a capacidade de tomada de decisão do paciente. O MacCAT-T utiliza uma estrutura 

de entrevista para avaliar os quatro requisitos presentes na legislação do país (compreensão, apreciação, 

raciocínio eescolha), relativos ao consentimento para tratamentos médicos (MOYE, Jennifer et al. 

Neuropsychological predictors of decision-making capacity over 9 months in mild-to-moderate 

dementia. Journal of General Internal Medicine, v. 21, n. 1, p. 78-83, 2006. Disponível em: 

<https://link.springer.com/article/10.1111/j.1525-1497.2005.00288.x>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
141APPELBAUM, Paul S. Assessment of patients' competence to consent to treatment. New England Journal of 

Medicine, v. 357, n. 18, p. 1834-1840, 2007. Disponível em: 

   <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp074045#article_citing_articles>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/62/1/P3/572501
https://link.springer.com/article/10.1111/j.1525-1497.2005.00288.x
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp074045#article_citing_articles
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sua capacidade, conseguem se beneficiar com a presença de uma pessoa confiável, um 

confidente.142 

Se, contudo, apesar de todos os esforços, ficar claro que o paciente não possui 

capacidade para decidir sobre seu tratamento médico, deve-se buscar um substituto para a 

tomada de decisões. Em situações emergenciais, por exemplo, os médicos podem fornecer 

cuidados apropriados sob a presunção de que o homem médio consentiria com tal tratamento. 

Também, ser buscadas diretrizes antecipadas de vontade feitas pelo paciente em relação aos 

tratamentos que quer, ou não, receber quando de sua incapacidade, bem como pode existir um 

procurador nomeado pelo enfermo para o fim de tomar tais decisões em seu nome.143 Já na 

ausência de diretivas ou de um procurador nomeado pelo doente, a alternativa apropriada é 

que sejam contatados os membros da família e, em caso de divergências entre membros da 

família, deve ser procurado o Comitê de Bioética do hospital144, buscando sempre o melhor 

interesse do enfermo145. Como última alternativa, muitos casos acabam, também, sendo 

levados à análise do Poder Judiciário146. 

 

3.2 Ética Médica e Bioética 

 

                                                 
142Idem. 
143Idem. 
144Em relação aos Comitês de Bioética, a Recomendação nº 01/2015, do Conselho Federal de Medicina, orienta a 

criação, o funcionamento e a manutenção de Comitês de Bioética nas instituições de saúde, que, dentre outras 

funções, devem dispor e subsidiar decisões sobre questões de ordem moral. (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA. Recomendação CFM n. 01/2015. Disponível em:  

    <www.portal.cfm.org.br/images/Recomendacoes/1_2015.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018). 
145Esse entendimento vem sendo acompanhado tanto pela literatura nacional (vide, nesse sentido: LIMA, Maria 

de Lourdes Feitosa; REGO, Sérgio Tavares de Almeida; SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo. Processo de tomada 

de decisão nos cuidados de fim de vida. Revista Bioética, v. 23, n. 1, 2015, p. 31-39. Disponível em 

<www.scielo.br/pdf/bioet/v23n1/1983-8034-bioet-23-1-0031.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018) quanto pela 

literatura estrangeira (vide, nesse sentido: NOGUEIRA, Ricardo Miguel Ribeiro. Ética no fim de vida: 

decisões médicas relacionadas com a abstenção e suspensão terapêuticas em doentes terminais [dissertação]. 

Porto: Universidade do Porto, 2009. Disponível em: <https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/21156/2/tica%20no%20fim%20de%20vida%20%20Decises%20Mdicas%20rela

cionadas%20com%20abs.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018). Nesse sentido, destaca-se, inclusive, a edição de 

uma cartilha pela Comissão de Bioética do Conselho da Europa, a respeito do processo de decisão relativo a 

tratamentos médicos em situações de fim de vida, que corrobora o entendimento aqui apresentado sobre o 

assunto (nesse sentido, vide: CONSELHO DA EUROPA. Comissão de Bioética. Guia sobre o processo de 

decisão relativo a tratamentos médicos em situações de fim de vida. Estrasburgo: Conselho da Europa, 

2014 (versão em português). Disponível em: <https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-

file&freeid=6531>. Acesso em: 30 set. 2018.  
146Alguns destes casos serão abordados no último capítulo do presente trabalho, analisando-se qual o atual 

posicionamento do Poder Judiciário brasileiro em relação à autonomia do paciente e às diretivas antecipadas 

de vontade. 

http://www.portal.cfm.org.br/images/Recomendacoes/1_2015.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n1/1983-8034-bioet-23-1-0031.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/21156/2/tica%20no%20fim%20de%20vida%20%20Decises%20Mdicas%20relacionadas%20com%20abs.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/21156/2/tica%20no%20fim%20de%20vida%20%20Decises%20Mdicas%20relacionadas%20com%20abs.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/21156/2/tica%20no%20fim%20de%20vida%20%20Decises%20Mdicas%20relacionadas%20com%20abs.pdf
https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=6531
https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=6531


47 
 

A palavra ética vem do grego ethos e, em sua origem, significa o conjunto de 

princípios e ideais que orientam o comportamento humano. Ou seja, é o modo de ser da 

pessoa, seu caráter, o costume e a tradição, todos voltados para a moral. Ela é o resultado da 

própria evolução do pensamento do homem, que, em sua essência, busca sempre a felicidade 

e a perfeição, em interesse próprio e, também, da sociedade.147 

A ética, portanto, nada mais é do que a “área da filosofia que investiga os problemas 

advindos do agir humano, concernentes aos valores morais. Procura discutir e fundamentar os 

juízos de valor relacionados às ações quando neles edificam seus objetivos, critérios e fins”148. 

A partir dela, surgem diversos conceitos e argumentos que possibilitam compreender a 

dimensão moral do ser humano. Em síntese, a ética, “mostrando às pessoas os valores e 

princípios que devam nortear sua existência [...] aprimora e desenvolve seu sentido moral e 

influencia a conduta”149. 

Interessa ao presente estudo a chamada ética profissional, que pode ser definida como 

“o conjunto de princípios e regras que regem a conduta de determinada profissão, 

considerando suas particularidades. Trata-se de um padrão de comportamento que se torna 

(moral ou legalmente) imprescindível a quem deseja desempenhar tal ofício.”150 Ela deve ser 

crítica e reflexiva em relação ao saber e a prática profissional, a fim de que possa orientar as 

condutas profissionais. Além disso, deve estar sempre ligada ao pensamento ético 

contemporâneo e buscar criar uma interação interdisciplinar com os conhecimentos nos quais 

se fundam o exercício de determinada profissão.151 

Em geral, a ética (tanto a ética geral quanto a ética profissional) é dividida em dois 

ramos diversos de estudo: a diceologia e a deontologia. Nesse sentido: 

 

A Diceologia é a ciência ou o estudo dos direitos. Compõe-se das palavras 

gregas diceo (direito) e logos (tratado, ciência). Já a Deontologia refere-se à 

                                                 
147OLIVEIRA JUNIOR, Eudes Q. A ética médica, a bioética e os procedimentos com células-tronco 

hematopoiéticas. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 31, p. 157-164, 2009. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v31s1/aop4009.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
148VIEIRA, Tereza Rodrigues; MARTINS, João Paulo Nery dos Passos. Ética no direito. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. – (Coleção Ética nas Profissões), p. 15. 
149VIEIRA, Tereza Rodrigues; MARTINS, João Paulo Nery dos Passos. Ética no direito. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. – (Coleção Ética nas Profissões), p. 17. 
150VIEIRA, Tereza Rodrigues; MARTINS, João Paulo Nery dos Passos. Ética no direito. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. – (Coleção Ética nas Profissões), p. 18. 
151VIEIRA, Tereza Rodrigues; MARTINS, João Paulo Nery dos Passos. Ética no direito. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. – (Coleção Ética nas Profissões), p. 19. 

http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v31s1/aop4009.pdf
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ciência dos deveres e é composta pelas palavras gregas deontos (dever, o que 

é devido) e logos (tratado, ciência).152 

 

Em relação à área médica, a deontologia e a diceologia médicas, estudam, 

respectivamente, os deveres e os direitos dos médicos, e constituem, conjuntamente, a Ética 

Médica.153 Hoje em dia, é comum que o termo deontologia seja utilizado em referência às 

regras de conduta de uma determinada profissão – por exemplo, em relação à profissão 

médica. Assim, a deontologia médica, em específico, estuda o comportamento moral dos 

médicos como profissionais em atividade médica. Ela une as normas de comportamento 

adequado, bom ou correto, no campo da atenção ao doente154. Na atualidade, o campo da ética 

médica disciplina os direitos e deveres dos profissionais médicos no Código de Ética Médica 

(Resolução nº 1.931/2009 do Conselho Federal de Medicina), que é composto por: a) 

princípios fundamentais (capítulo I); b) direitos dos médicos (capítulo II); e c) vedações ao 

médico (capítulo III ao capítulo XIII).155 

A bioética, por sua vez, “é a parte da Ética, ramo da Filosofia, que enfoca as questões 

referentes à vida humana – e, portanto, à saúde. A Bioética, tendo a vida como objeto de 

estudo, trata também da morte (inerente à vida)”156. Ela trata do direito dos indivíduos à saúde 

e à assistência médica e das responsabilidades sobre as ameaças à vida no planeta. É fruto da 

evolução do saber e de novas concepções geradas pelas atuais realidades da medicina, da 

biologia, da sociologia, do direito e da filosofia. Pode ser compreendida, em síntese, como o 

“estudo sistemático das dimensões morais - incluindo visão, decisão e normas morais - das 

ciências da vida e do cuidado à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num 

contexto multidisciplinar.”157 

                                                 
152VIEIRA, Tereza Rodrigues; MARTINS, João Paulo Nery dos Passos. Ética no direito. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. – (Coleção Ética nas Profissões), p. 20. 
153SEGRE, Marco. Deontologia em Medicina. In: PETROIANU, Andy (Org.). Ética, Moral e Deontologia 

Médicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, p. 01. 
154ROJAS, Alberto; LARA, Líbia. ¿ Ética, bioética o ética médica?. Revista chilena de enfermedades 

respiratorias, v. 30, n. 2, p. 91-94, 2014. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcher/v30n2/art05.pdf>. 

Acesso em: 20 jul. 2018. 
155CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de 

setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2009. Disponível em: 

<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 20 

jul. 2018. 
156SEGRE, Marco. Deontologia em Medicina. In: PETROIANU, Andy (Org.). Ética, Moral e Deontologia 

Médicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2000, p. 03. 
157CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Manual de Orientação 

Ética e Disciplinar v. 1 2 ed. ver. atua. Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Florianópolis: março, 

2000. Disponível em: 

   <http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumario.htm>. Acesso em: 21 jul. 2018. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcher/v30n2/art05.pdf
https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf
http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumario.htm
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Não se pode perder de vista que a bioética analisa os problemas éticos dos pacientes, 

dos médicos e de todos aqueles envolvidos na prestação de assistência, relacionados, por 

exemplo, com o início e o fim da vida, com a engenharia genética, com os transplantes de 

órgãos, com a reprodução humana assistida com embriões congelados, com a fertilização in 

vitro e com a interrupção da gestação nas malformações incompatíveis com a vida, com o 

prolongamento artificial da vida, a morte encefálica e as várias formas de eutanásia e com os 

direitos dos pacientes terminais,  entre outros. 

 

3.2.1 Princípios Norteadores da Bioética 

 

 A palavra bioética (bio, do grego, vida; e éthiké, do grego, ética) significa, 

etimologicamente, ética da vida. É uma ciência multidisciplinar que tem o escopo de abordar 

os problemas éticos que derivam da evolução e do progresso das ciências médicas158. Ela 

expressa, desde seu surgimento, “a exigência de uma reflexão mais ampla sobre os progressos 

da ciência, que compreendesse a própria ética médica, mas fosse além, seja do ponto de vista 

teorético, seja do ponto de vista prático”159. 

A origem do termo bioética foi, por muito tempo, atribuída ao bioquímico americano 

Van Rensselear Potter, que, em 1970, utilizou-o em um artigo intitulado “Bioethics, the 

Science of Survival”160 e, em 1971, voltou a utilizá-lo em seu livro “Bioethics: bridge to the 

future”161. Entretanto, de acordo com pesquisas recentes, o alemão Fritz Jahr, em 1927, foi o 

primeiro a utilizar o termo162, em um artigo intitulado “Bioética: uma revisão do 

relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas”163. A esse respeito: 

 

Até bem recentemente, o bioquímico norte-americano Van Rensselaer Potter 

era reconhecido como a primeira pessoa que utilizou o neologismo bioethics. 

Em 1997, contudo, o professor Rolf Lother, da Universidade Humboldt de 

Berlim, em conferência em Tübingen, menciona Fritz Jahr, a quem credita 

                                                 
158SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Equilíbrio de um pêndulo. Bioética e a lei: implicações médico-

legais. São Paulo: Ícone, 1998, p. 38. 
159CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

72. 
160POTTER, Van Rensselaer. Bioethics, the Science of Survival. Perspectives in Biology and Medicine. 1970. 
161POTTER, Van Rensselaer. Bioethics: bridge to the future. New Jersey: Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 

1971. 
162PESSINI, Leo. As origens da bioética: do credo bioético de Potter ao imperativo bioético de Fritz Jahr. 

Revista Bioética, v. 21, n. 1, 2013, p. 9-19. Disponível em: 

   <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/784>. Acesso em: 30 set. 2018. 
163JAHR, Fritz. Bio-Ethic: eine umschau über die ethischen. Beziehungen des menschen zu tier und pflanze. 

Kosmos. Handweiser für Naturfreunde. v. 24, n. 1, p. 2-4, Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1927. 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/784
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ter cunhado a palavra Bio-Ethik em 1927. Segundo seu relato, Lother ouviu 

pela primeira vez o termo “bioética” no início dos anos 90 do século 

passado. Uma vez que o termo lhe pareceu de alguma forma familiar, 

começou a procurá-lo nos números publicados do famoso periódico Kosmos, 

deixado por seu avô, nos quais encontrou o editorial do volume de 1927 e o 

histórico artigo de Jahr intitulado “Bioética: uma revisão do relacionamento 

ético dos humanos em relação aos animais e plantas”. A descoberta deste 

trabalho foi propagada por Eve-Marie Engels, da Universidade de Tübingen, 

que organizou e editou os anais do congresso que Lother participou. Engels 

mencionou a descoberta de Lother no artigo “Bioethik”, no Metzler Lexicon, 

em 1999, traduzido para o português e republicado em 2004 na revista 

brasileira Veritas, de Porto Alegre.164 

 

 

Em seu artigo, Jahr propôs a ampliação do imperativo moral de Kant (age de tal modo 

que consideres a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa dos outros, sempre como 

fim e nunca como simples meio) para todos os seres vivos, transformando-o na seguinte 

máxima do imperativo bioético: “respeite todo ser vivo como princípio e fim em si mesmo e 

trate-o, se possível, enquanto tal”165. Dessa maneira, criou uma bioética integrativa entre o ser 

humano e a natureza166. 

Por outro lado, de acordo com o americano Van Rensselear Potter, era necessário o 

estabelecimento de uma interlocução entre o saber biológico (bio) e os valores humanos 

(ética), uma vez que estes dois ramos científicos haviam se desenvolvido separadamente, sem 

se influenciar. Com esse encontro entre as ciências humanas e as experimentais, seria criada 

uma ponte para o futuro. Assim, através da interação entre os seres humanos e o ecossistema, 

se desenvolveria a bioética: uma ética das relações vitais167. 

Pouco tempo depois da utilização do termo por Potter, a disciplina foi abordada pelo 

obstetra holandês André Hellegers, fundador do Kennedy Institute of Ethics, em um sentido 

mais estrito, limitando o termo bioética às questões levantadas pelo desenvolvimento das 

ciências biológicas e sua aplicação na medicina.168 

Nesse contexto histórico da bioética, ressalta-se a importância do Relatório Belmont, 

que foi encomendado pelo Congresso dos Estados Unidos após tomar conhecimento de 

                                                 
164PESSINI, Leo. As origens da bioética: do credo bioético de Potter ao imperativo bioético de Fritz Jahr. 

Revista Bioética, v. 21, n. 1, 2013, p. 9-19. Disponível em: 

   <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/784>. Acesso em: 30 set. 2018. 
165 Idem. 
166GOLDIM, José Roberto. Bioética: origens e complexidade. Revista HCPA. Porto Alegre. v. 26, n. 2, p. 86-

92, 2006. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/bioetica/complex.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018. 
167MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2013, p. 9. 
168DURAND, Guy. Introdução Geral à Bioética. História, conceitos e instrumentos. 4 ed. São Paulo: Loyola, 

2012, p. 19-21. 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/784
https://www.ufrgs.br/bioetica/complex.pdf
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abusos praticados nas pesquisas em seres humanos. Este relatório acabou se tornando a 

declaração de princípios bioéticos clássicos, pois enunciava os princípios éticos basilares que 

deveriam orientar as pesquisas envolvendo seres humanos.169 O Relatório Belmont foi 

elaborado de forma multidisciplinar, por teólogos e filósofos que participavam de grupos de 

discussões comandados por equipes médicas. Nele, foram estabelecidos três princípios 

bioéticos basilares: o do respeito às pessoas (autonomia), o da beneficência e o da justiça170. 

Posteriormente, o referido relatório veio a influenciar a obra de Tom L. Beauchamp e James 

Childress, denominada “Princípios da ética biomédica”171, em que, além dos três princípios 

elencados acima, foi desenvolvido o princípio da não maleficência, como desdobramento do 

princípio da beneficência. Os autores visaram, em sua obra, à aplicação desses princípios 

gerais aos problemas da clínica médica172. 

Importante realçar que o principialismo estruturou a Bioética e serviu aos seus 

precursores, evitando que as decisões conflituosas ficassem a cargo da consciência de cada 

médico. A Bioética, portanto, foi desenvolvida tendo como pilares fundamentais os princípios 

da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça. 

O princípio da beneficência (do latim bomum facere, fazer o bem), remonta ao 

juramento de Hipócrates, considerado o pai da medicina, que “prevê, para os profissionais da 

saúde, o comportamento moral de fazer o bem e promover o bem-estar. Nunca prejudicar ou 

fazer o mal a quem quer que seja”173. Baseado na tradução hipocrática, o médico terá o dever 

de usar o tratamento para o bem dos enfermos, segundo sua capacidade e juízo, mas nunca 

para fazer o mal e a injustiça. Além disso, no que diz respeito às doenças, deverá criar o 

hábito de duas coisas: socorrer ou, ao menos, não causar danos aos seus pacientes174. 

Referido princípio importa na obrigatoriedade do profissional da saúde de promover 

primeiramente o bem do paciente e encontra-se baseado na regra da confiabilidade. Significa 

                                                 
169PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Bioética: do Principialismo à busca de uma 

perspectiva latino-americana. In: COSTA, Sergio Ibiapina Ferreira; OSELKA, Gabriel; GARRAFA, Volnei. 

(Org.). Iniciação à Bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998, p 91-98. 
170 Idem. Ibid. 
171BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Principles of Biomedical Ethics. 4 ed. New York: Oxford 

University Press, 1994. 
172MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia. Salvador, 2004, p. 24. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp009064.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2018. 
173RAMOS, Augusto César. Eutanásia: aspectos éticos e jurídicos da morte. Florianópolis: OAB/SC. 2003, p. 

73. 
174Juramento de Hipócrates. Disponível em <http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3>. Acesso 

em: 26/09/2015. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp009064.pdf
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3
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o dever de agir no interesse do paciente175. Este princípio encontra-se assentado na premissa 

de não causar danos, provendo benefícios. Dessa forma, tem a pretensão de ampliar a 

ocorrência dos benefícios ao paciente, minimizando os riscos e malefícios que determinado 

tratamento poderá proporcioná-lo176. 

Ademais, encontra-se previsto no artigo II do Código de Ética Médica (Resolução nº 

1.931/2009 do Conselho Federal de Medicina), segundo o qual “o alvo de toda a atenção do 

médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o 

melhor de sua capacidade profissional”177. 

O princípio da não maleficência, que também provém da tradição hipocrática, 

encontra sentido na máxima da ética médica primum non nocere (antes de tudo, não 

prejudicar). Ele deriva do princípio da beneficência e baseia-se na regra da fidelidade, 

impondo ao médico o dever de abster-se de prejudicar o enfermo.178 Isto quer dizer que o 

médico tem o dever de não intervir quando não puder fazer o bem ao paciente, para que não 

seja este prejudicado sem razão proporcional.179 

Por sua vez, o princípio da autonomia se refere ao respeito devido aos direitos 

fundamentais do homem, principalmente ao direito da autodeterminação180. Este princípio é 

pautado pelo respeito às pessoas e pela aceitação de que elas se autogovernem, possuindo 

autonomia em relação às suas escolhas e aos seus atos, limitando, portanto, a intromissão de 

outros indivíduos no mundo de uma pessoa que esteja em tratamento181. Acerca do referido 

princípio, destaca-se que: 

 

A introdução do critério da autonomia em ética médica é recente, a partir da 

década de 70, vez que até então o critério fundamental era o da beneficência, 

que, na busca pelo bem do paciente, privilegiava o papel do médico. A 

                                                 
175SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos. Equilíbrio de um pêndulo: a Bioética e a Lei (Implicações Médico-

Legais). São Paulo: Ícone, 1998, p. 42-43. 
176ADONI, André Luiz. Bioética e Biodireito: Aspectos Gerais sobre a Eutanásia e o Direito a Morte Digna. 

Revista dos Tribunais. São Paulo. Ano 9, v. 818. 2003, p. 339. 
177CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de 

setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2009. Disponível em: 

<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 20 

jul. 2018. 
178SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos. Equilíbrio de um pêndulo: a Bioética e a Lei (Implicações Médico-

Legais). São Paulo: Ícone, 1998, p. 43. 
179RAMOS, Augusto César. Eutanásia: aspectos éticos e jurídicos da morte. Florianópolis: OAB/SC. 2003, p. 

74. 
180SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética. I. Fundamentos e ética biomédica. São Paulo: Loyola, 1996, p. 167. 
181CLOTET, Joaquim. Por que Bioética? - Disponível em <http://www.ufrgs.br/bioetica/bioetpq.htm>. Acesso 

em: 21 ago. 2018. 

https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf
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adoção do princípio da autonomia, contudo, levou a uma verdadeira 

revolução nas relações médico-paciente: emergiu uma relação não mais entre 

sujeito (médico) e objeto (paciente), mas entre sujeitos.182 

 

Autonomia, do grego autós (eu) e nomos (lei), consubstanciam-se no fato de que todo 

indivíduo tem capacidade e direitos próprios. Este princípio se refere ao respeito devido, por 

parte do profissional da saúde, à vontade do paciente ou de seu representante, levando-se em 

consideração seus valores morais e crenças religiosas183. A partir do momento em que se 

admite o domínio do paciente sobre a própria vida e o respeito à sua intimidade, restringe-se a 

intromissão no mundo daquele que está sendo submetido a algum tratamento184.  

Assinale, ainda, que o princípio em questão está intimamente relacionado ao direito à 

integridade corporal e psíquica do enfermo, ou seja, da “garantia que lhe deve ser concedida 

de ver-se livre de dores e de perturbações psíquicas, de contar com o normal funcionamento 

dos órgãos e membros de seu corpo, enfim, de gozar de plena saúde física e mental”185. 

Do referido princípio decorrem, inclusive, a regra da veracidade186 e a exigência do 

consentimento livre e esclarecido187, de maneira que a autonomia somente encontra espaço 

para sua aplicação quando verificado o inequívoco e irrestrito cumprimento ao dever de 

informação que tem como finalidade chegar a este consentimento do paciente (que será 

abordado de maneira pormenorizada na parte seguinte)188. 

Ademais, o princípio da autonomia possui duas dimensões: a primeira delas seria sua 

dimensão moral pessoal, “que prescreve ou proíbe certas ações e planos de vida por efeito que 

elas têm no caráter moral do próprio agente”189; já a segunda, seria sua dimensão moral social, 

“que prescreve ou proíbe certas ações por seus efeitos com respeito ao bem-estar de outros 

                                                 
182CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

77. 
183LAZARETTI, Bruna Furini; CARVALHO, Gisele Mendes de. Análise jurídico-penal da eutanásia no direito 

brasileiro. In: CARVALHO, Gisele Mendes de; HENRIQUES, Hamilton Belloto; CARVALHO, Érika 

Mendes de (Org.). Tutela penal dos direitos da personalidade e sua eficácia na contemporaneidade. 

Maringá, PR: IDDM, 2017, p. 78. Disponível em: 

   <https://drive.google.com/file/d/0B3E4hIZDDNnMS0lQbnhzUlRiMW8/view>. Acesso em: 30 set. 2018. 
184DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 15. 
185CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

77. 
186SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos. Equilíbrio de um pêndulo: a Bioética e a Lei (Implicações Médico-

Legais). São Paulo: Ícone, 1998, p. 43. 
187MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2013, p. 11. 
188ADONI, André Luiz. Bioética e Biodireito: Aspectos Gerais sobre a Eutanásia e o Direito a Morte Digna. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 9, v. 818. 2003, p. 394-421. 
189SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos. Equilíbrio de um pêndulo: a Bioética e a Lei (Implicações Médico-

Legais). São Paulo: Ícone, 1998, p. 44. 
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indivíduos distintos do agente (proibição do Estado e dos particulares de interferirem na livre 

eleição e materialização dos indivíduos)”190. Ou seja: “o princípio da autonomia determina o 

quanto uma pessoa pode ser livre”191. 

Por fim, o princípio da justiça importa na “imparcialidade na distribuição dos riscos e 

benefícios da prática médica, pelos profissionais da área da saúde, procurando evitar a 

discriminação”192. O Relatório Belmont, que concebeu os princípios basilares da Bioética, fez 

a seguinte ponderação a respeito do princípio da justiça: 

 

Quem deve receber os benefícios da pesquisa e suportar seus riscos? Esta é 

uma questão de justiça, no sentido de “justiça na distribuição” ou “o que é 

merecido”. Uma injustiça ocorre quando algum benefício ao qual uma 

pessoa tem direito é negado sem uma boa razão, ou quando algum ônus lhe é 

imposto indevidamente. Outra maneira de conceber o Princípio da Justiça é 

que os iguais devem ser tratados igualmente. No entanto, essa declaração 

requer uma explicação. Quem é igual e quem é desigual? Que considerações 

justificam afastar-se da distribuição igualitária?193,194. 

 

É, portanto, o princípio da justiça que dá obrigatoriedade à garantia da distribuição 

justa, equitativa e universal dos benefícios dos serviços de saúde. Este princípio impõe que 

todas as pessoas sejam tratadas igualmente, não obstante suas diferenças195. Neste contexto, 

surge a regra da privacidade, que nada mais é do que a limitação do acesso às informações de 

uma dada pessoa, do acesso à própria pessoa e à sua intimidade196. Esta regra, na relação 

médico-paciente, é fundamental, uma vez que o médico e o enfermo passam a vivenciar uma 

relação fundada em confiança, credibilidade e intimidade que não permite a exposição da 

situação médica deste último para pessoas não envolvidas com o seu tratamento. 

                                                 
190Idem. Ibid. 
191SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos. Equilíbrio de um pêndulo: a Bioética e a Lei (Implicações Médico-

Legais). São Paulo: Ícone, 1998, p. 45. 
192MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 2 ed. São Paulo: Atlas, p. 

11. 
193NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND 

BEHAVIORAL RESEARCH. The Belmont Report. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of 

Human Subjects of Research. Kennedy Inst Ethics J. 5, n. 1, p. 83–4, 1979. Disponível em: 

<https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html#xjust>. 

Acesso em: 21 ago. 2018. 

194No original: “Who ought to receive the benefits of research and bear its burdens? This is a question of 

justice, in the sense of "fairness in distribution" or "what is deserved." An injustice occurs when some benefit 

to which a person is entitled is denied without good reason or when some burden is imposed unduly. Another 

way of conceiving the principle of justice is that equals ought to be treated equally. However, this statement 

requires explication. Who is equal and who is unequal? What considerations justify departure from equal 

distribution?”. 
195SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos. Equilíbrio de um pêndulo: a Bioética e a Lei (Implicações Médico-

Legais). São Paulo: Ícone, 1998, p. 45. 
196Idem. Ibid. 

https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html#xjust
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Em seu aspecto formal, a justiça pode ser definida como o “princípio de ação segundo 

a qual os seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados da mesma forma”197. Já 

a justiça no caso concreto (ou seja, a equidade) se consubstancia na tentativa de diminuir, na 

prática, a desigualdade, “quando o estabelecimento de uma igualdade perfeita, de uma justiça 

formal, é tornado impossível pelo fato de se levar em conta, simultaneamente, duas ou várias 

categorias essenciais que vêm entrar em choque em certos casos”198 (por exemplo, entre as 

vidas da mãe e do nascituro, qual dos dois  o médico deve  salvar?). 

 

3.2.2 Aplicação dos Princípios Bioéticos às Situações de Terminalidade 

 

Todos os princípios acima delineados possuem relação direta com situações de 

terminalidade da vida. A observância e aplicação integrativa deles são imprescindíveis 

quando se trata da tomada de decisões em quadros terminais graves. Isso porque “o paciente, 

fora da expectativa de cura, ou seja, em fase terminal, apresenta-se frágil e com limitações de 

natureza psicossocial, espiritual e física”199. Dentro deste contexto sentido, muitos médicos 

“preocupados com a aplicação eticamente correta de seus conhecimentos, têm assumido uma 

postura que promove e prioriza o conforto do paciente que vai morrer, buscando diminuir seu 

sofrimento”200. 

Destarte, existem sucessivas etapas atravessadas pelo paciente crônico: primeiramente, 

o enfermo ainda é salvável, de forma que todos os esforços médicos devem ser focados na 

preservação desta vida; em segundo lugar, ocorre uma inversão das expectativas, que faz com 

que o paciente chegue ao terceiro e último estágio, no qual a morte é inevitável, e o médico 

deve prezar pelo alívio do sofrimento do enfermo.201 Isso quer dizer que, quando a terapia 

médica não consegue mais salvar o doente ou aliviar-lhe o sofrimento, surge a “obrigação 

                                                 
197SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos. Equilíbrio de um pêndulo: a Bioética e a Lei (Implicações Médico-

Legais). São Paulo: Ícone, 1998, p. 55. 
198Idem. Ibid. 
199OLIVEIRA, Fernando Toledo et al. Bioética e humanização na fase final da vida: visão de médicos. Revista 

Bioética, v. 19, n. 1, 2011. Disponível em: 

  <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/553/635>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
200PITHAN, Lívia Haygert. A dignidade humana como fundamento jurídico das "ordens de não-

ressuscitação". Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 36. 
201CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

81. 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/553/635


56 
 

moral parar o que é medicamente inútil e intensificar os esforços no sentido de amenizar o 

desconforto de morrer”202. 

Portanto, após o estabelecimento do prognóstico do paciente, devem-se escolher os 

recursos terapêuticos a serem utilizados a partir da finalidade da atividade médica no caso 

concreto: curar ou cuidar.203 Nesse sentido, os princípios bioéticos da beneficência, não 

maleficência, autonomia e justiça, elencados acima, devem ser sopesados e aplicados de 

maneira diferenciada, em atenção a atual prioridade do paciente. Nesse sentido: 

 

Na fase salvável, deve prevalecer a beneficência sobre a não maleficência, 

posto que nesse período, justifica-se a aplicação de medidas que visam a 

salvaguardar a vida do paciente (diálise, amputações, ventilação mecânica, 

transplantes), mesmo que tragam consigo algum grau de sofrimento. De 

outro lado, quando o enfermo se encontra na etapa de morte inevitável, a 

cura já não se apresenta mais como possível e os objetivos devem 

concentrar-se na não maleficência. A atuação da equipe médica deve visar 

ao conforto do paciente e ao alívio de seu sofrimento, não devendo por isso 

capitular diante de possíveis sentimentos de incapacidade, incompetência ou 

omissão. Se instituído nessa fase um tratamento mais agressivo, visando à 

cura (v.g., um transplante), além de ineficaz, acarretaria maior sofrimento ao 

paciente.204 

 

Por outro lado, o princípio da autonomia se encontra secundariamente situado em 

relação à beneficência e à não maleficência. Isso porque os pacientes terminais, na maior 

parte das vezes, não se encontram em condições de tomar decisões, por estarem quase sempre 

inconscientes ou sensivelmente abalados por sua doença ou, ainda, por estarem fisicamente ou 

psicologicamente impossibilitados para tanto. Como consequência, o princípio da 

beneficência prevalecerá sobre o da autonomia, determinando a atuação de terceiros, como 

médico e familiares, no melhor interesse do doente e de acordo com as concepções deste. 

Assim, tanto a família quanto os responsáveis devem ter por objetivo, na tomada de decisões, 

defender os interesses do paciente e evitar submetê-lo a intervenções cujo sofrimento 

resultante seja muito maior do que o benefício eventualmente alcançado, ou que determinem 

desrespeito à sua dignidade como pessoa205. 

                                                 
202PITHAN, Lívia Haygert. A dignidade humana como fundamento jurídico das "ordens de não-

ressuscitação". Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 37. 
203PITHAN, Lívia Haygert. A dignidade humana como fundamento jurídico das "ordens de não-

ressuscitação". Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 37. 
204CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

81. 
205Idem, p. 83-84. 
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Além disso, o princípio da autonomia “depende da revelação cuidadosa da verdade 

sobre o diagnóstico, estado de saúde, opções de conduta, planejamento e tratamento - e 

também sobre as expectativas futuras”206 em relação ao doente. Nesse processo de revelação 

da verdade para o paciente, é imprescindível a “comunicação honesta e compassiva por parte 

dos profissionais envolvidos - inclusive, é de fundamental importância saber ouvir o que o 

paciente tem a dizer”207. 

Já no que tange ao princípio da justiça, este deve ser considerado na decisão final, 

apesar de prevalecerem sobre ele os outros três princípios basilares da bioética anteriormente 

expostos. A justiça, portanto, deverá orientar a escolha da família quando o enfermo se 

encontrar no estágio de morte inevitável, de modo a evitar o despendimento de cuidados e de 

recursos que não sejam mais úteis em produzir resultados positivos à melhora do paciente. 

Nesse sentido, as possíveis medidas a serem adotadas em relação ao paciente em 

estado terminal são a não adoção ou retirada de medidas de suporte da vida, a ordem de não 

reanimar (DNR), a suspensão de cuidados ordinários e/ou extraordinários, a interrupção de 

tratamento fútil, bem como a distanásia e a eutanásia (ativa ou passiva). Todas essas opções, 

contudo, são passíveis de questionamentos éticos relevantes, vez que dizem respeito à vida e à 

morte de uma pessoa.208 

Dessa maneira, o médico deve sempre estar preocupado em cuidar da pessoa doente e 

não apenas de sua doença. Assim, buscando o profissional atender seus pacientes de maneira 

humanizada, estará (devidamente) firmando a dignidade da pessoa em situação terminal como 

fundamento da atividade médica209. 

 

3.2.3 Casuística Médica 

 

A bioética, atualmente, tem apresentado diversas tendências, originadas a partir da 

contínua discussão e reflexão sobre o tema. Duas importantes tendências são o principialismo 

(que é centrado na ética biomédica e gerou o desenvolvimento de quatro princípios basilares a 

                                                 
206OLIVEIRA, Fernando Toledo et al. Bioética e humanização na fase final da vida: visão de médicos. Revista 

Bioética, v. 19, n. 1, 2011. Disponível em:   

    <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/553/635>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
207Idem. Ibid. 
208CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

85-87. 
209OLIVEIRA, Fernando Toledo et al. Bioética e humanização na fase final da vida: visão de médicos. Revista 

Bioética, v. 19, n. 1, 2011. Disponível em: 

   <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/553/635>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
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guiar a ética da atividade médica: beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça – todos 

vistos acima) e a casuística (tendência que dá grande relevo aos casos concretos e suas 

particularidades, de onde são retiradas características paradigmáticas, aplicadas 

analogicamente a outros casos)210. 

A casuística “analisa os problemas éticos por meio de procedimentos de 

equacionamento, baseados em paradigmas, analogias e opiniões de especialistas sobre a 

existência e rigor das obrigações morais, em situações particulares”211. Surgiu na antiguidade, 

aproximadamente entre 1000 e 1200, “quando a urbanização provoca mudanças sociais, 

econômicas, políticas e institucionais que trazem à tona novos casos de consciência”212. 

Passou a ser amplamente difundida na era cristã, em especial entre 1550 e 1650 e tornou-se 

bastante usada na avaliação de casos concretos em conjunto com os princípios éticos.213 

Foi retomada, contemporaneamente, em oposição à chamada tirania do 

principialismo214, a partir da obra de Jonsen e Toulmin, The Abuse of Casuistry215. A obra 

aborda “a dimensão essencialmente prática do conhecimento moral, que justamente se 

diferencia do conhecimento teórico pela sua particularidade”216. Nesse sentido, relata que: 

 

Ao lidar com os problemas morais da vida real, que tantas vezes atacam 

conflitos e ambiguidades, [...] somos forçados a ir além das próprias regras e 

princípios e ver o que os sustenta.  

[…] 

Mas existe uma alternativa real? Nossa resposta neste livro será sim. A 

experiência humana desenvolveu há muito tempo um conjunto razoável e 

eficaz de procedimentos práticos para resolver os problemas morais que 

surgem em situações particulares da vida real. Esses procedimentos 

                                                 
210BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo (Org.). Bioética: alguns desafios. 2 ed. São Paulo: 

Loyola, 2002, p. 27. 
211ZOBOL, Elma. Tomada de decisão em bioética clínica: casuística e deliberação moral. Revista Bioética, v. 

21, n. 3, 2013. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html/3615/361533263002/>. Acesso em: 23 ago. 

2018. 
212Idem. Ibid. 
213Idem. Ibid. 
214“A principal crítica quanto ao método é não dar primazia à particularidade do caso e insuficiente atenção às 

circunstâncias concretas, porque tem como critério e ponto de partida o princípio, concebido na sua 

universalidade abstrata, aplicado ao caso singular.” (JUNGES, José Roque. Bioética como casuística e como 

hermenêutica. Rev Bras Bioética, v. 1, n. 1, p. 28-44, 2005. Disponível em: 

<http://www.bioetica.org.br/library/modulos/varias_bioeticas/arquivos/Varias_Casuistica.pdf>. Acesso em: 23 

ago. 2018). 
215JONSEN, Albert R.; TOULMIN, Stephen Edelston. The abuse of casuistry: a history of moral reasoning. 

Berkeley / Los Angeles, University of California Press, 1988. 
216JUNGES, José Roque. Bioética como casuística e como hermenêutica. Rev Bras Bioética, v. 1, n. 1, p. 28-44, 

2005. Disponível em: 

   <http://www.bioetica.org.br/library/modulos/varias_bioeticas/arquivos/Varias_Casuistica.pdf>. Acesso em: 23 

ago. 2018. 
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passaram a ser conhecidos como "casuística" e aqueles que empregavam 

esses procedimentos profissionalmente eram "casuístas".217,218. 

 

Os autores Jonsen e Toulmin foram membros da Comissão que formulou o Relatório 

Belmont. Assim, “refletindo posteriormente sobre o trabalho realizado pela Comissão, 

concluíram que o ponto de partida da discussão não foram os princípios, certamente fonte de 

possíveis divisões entre membros com diferentes visões de moral, mas a análise de casos”219. 

Ou seja: os princípios carreados ao Relatório Belmont são provenientes de um processo 

casuístico de pensamento – e essa é a crítica realizada por Jonsen e Toulmin em seu 

trabalho220. Entretanto, Johnsen e Toulmin alertam, em sua obra, para o fato de que não se 

deve simplesmente retomar o modelo de casuística empregado nos séculos passados, mas, 

sim, buscar analisá-lo de maneira crítica, para que não ocorram abusos a partir da utilização 

desse método. Ou seja, deve-se construir uma casuística contemporânea, procurando livrar-se 

dos abusos cometidos no passado. Nesse sentido, a casuística se apresenta como uma 

“taxionomia de casos”221. Isto é, quando é utilizado o referido método, trata-se de “comparar 

o caso necessitado de solução com casos paradigmáticos já resolvidos, até chegar a uma 

suposição de solução”222. Seria, na prática, a utilização analógica de casos já solucionados 

para se chegar a uma máxima aplicável ao caso particular que ainda pende de solução. 

Vale dizer que, enquanto a casuística aceita a existência de divergências em relação a 

diferentes culturas morais, o principialismo busca basear suas decisões em uma moral 

universal. Por esse motivo, pode-se salientar que o principialismo é universalista, enquanto 

que a casuística é relativista223. Além disso, outra diferença fundamental entre a casuística e o 

principialismo seria a seguinte: 

 

                                                 
217JONSEN, Albert R.; TOULMIN, Stephen Edelston. The abuse of casuistry: a history of moral reasoning. 

Berkeley / Los Angeles, University of California Press, 1988, p. 08-10. 
218 No original: “In dealing with real-life moral problems, which so often turn on conflicts and ambiguities [...] 

we are forced to go behind the simple rules and principles themselves and see what underlies them. […] But is 

there a real alternative? Our answer in this book will be yes. Human experience long ago developed a 

reasonable and effective set of practical procedures for resolving the moral problems that arise in particular 

real-life situations. These procedures came to be known as "casuistry" and those who employed these 

procedures professionally were "casuists".”. 
219JUNGES, José Roque. Bioética como casuística e como hermenêutica. Rev Bras Bioética, v. 1, n. 1, p. 28-44, 

2005. Disponível em: 

 <http://www.bioetica.org.br/library/modulos/varias_bioeticas/arquivos/Varias_Casuistica.pdf>. Acesso em: 23 

ago. 2018. 
220Idem. Ibid. 
221Idem. Ibid. 
222dem. Ibid. 
223HALL, Robert T. Casuística y principialismo. Dilemata, n. 20, p. 33-48, 2016. Disponível em: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329387>. Acesso em: 23 ago. 2018. 

http://www.bioetica.org.br/library/modulos/varias_bioeticas/arquivos/Varias_Casuistica.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329387
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Existe uma diferença fundamental de método entre a ética aplicada e a 

casuística. Para a primeira, os princípios não só servem de ponto de partida 

para as práticas, isto é, têm uma antecedência derivada da teoria antes da 

aplicação, mas também têm prioridade sobre as práticas, no sentido de 

justificar ou criticar as práticas. Essa prioridade lógica dos princípios sobre 

as práticas é o principal alvo das críticas à ética aplicada. Para a nova 

casuística, os princípios não são mais do que resumos de significados 

embebidos nas práticas. Por isso as práticas ou os casos paradigmáticos 

servem de ponto de partida e têm prioridade sobre os princípios. Os casos 

são o verdadeiro centro onde se dá a descoberta do sentido moral e da 

construção da certeza moral. Se para o método dedutivista os princípios 

pairam incontaminados sobre os fatos, para a nova casuística, ao contrário, 

os princípios estão sujeitos à revisão e articulação à luz dos novos casos.224 

 

Em geral, o homem está muito acostumado a pensar de maneira dedutivo-científica, 

motivo pelo qual se torna mais difícil compreender a casuística. Há uma grande tendência, no 

pensamento contemporâneo, de que se voltem os olhos ao paradigma principialista, buscando 

a solução de conflitos éticos e morais através dos princípios bioéticos. Entretanto, como 

metodologias, tanto o principialismo quanto a casuística possibilitam que diferentes 

indivíduos cheguem a diversas decisões, seja através do balanceamento de princípios ou pela 

avaliação de casos práticos. Por isso, não é possível encontrar um exemplo que determine de 

maneira clara a superioridade de um ou outro método.225 No fim das contas, conclui-se que o 

“principialismo busca conclusões que possam ser aplicadas a todas as pessoas, enquanto a 

casuística insiste que muitas decisões difíceis são individuais – e que não pode legislar em 

relação a outras”226, 227. 

Há que se ressaltar, contudo, que “muitas vezes não é possível alcançar uma única 

conclusão que seja comprovada, justificada ou recomendada com toda certeza. A 

argumentação é permitida entre interpretações e decisões”228, 229. Dessa forma, é possível 

afirmar que “as duas faces da bioética são necessárias e exigem-se mutuamente”230: os 

                                                 
224JUNGES, José Roque. Bioética como casuística e como hermenêutica. Rev Bras Bioética, v. 1, n. 1, p. 28-44, 

2005. Disponível em: 

    <http://www.bioetica.org.br/library/modulos/varias_bioeticas/arquivos/Varias_Casuistica.pdf>. Acesso em: 23     

ago. 2018. 
225HALL, Robert T. Casuística y principialismo. Dilemata, n. 20, p. 33-48, 2016. Disponível em: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329387>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
226Idem. 
227No original: “el principialismo busca conclusiones que se pueden aplicar a todas las personas, mientras la 

casuística insiste que muchas decisiones difíciles son individuales – no se puede legislar con respecto a otras”. 
228HALL, Robert T. Casuística y principialismo. Dilemata, n. 20, p. 33-48, 2016. Disponível em: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329387>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
229No original: “frecuentemente no es posible lograr una conclusión única que sea probada, justificada o 

recomendable con toda certeza. Se permite argumentación entre interpretaciones y decisiones”. 
230JUNGES, José Roque. Bioética como casuística e como hermenêutica. Rev Bras Bioética, v. 1, n. 1, p. 28-44, 

2005. Disponível em: 

 

http://www.bioetica.org.br/library/modulos/varias_bioeticas/arquivos/Varias_Casuistica.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329387
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329387


61 
 

princípios como pressupostos das decisões tomadas, e a casuística como resposta a dilemas 

éticos concretos e urgentes que ocorrem no dia-a-dia médico. 

 

3.3 Relação Médico-Paciente Terminal 

 

O fim da vida envolve inúmeras questões éticas, que “constituem uma área 

especialmente sensível na prática clínica, que comumente traz muitos conflitos para as 

equipes assistenciais”231. Isso denota a necessidade de que o tema seja reforçado tanto nos 

currículos de graduação e pós-graduação dos profissionais da saúde quanto no corpo clínico 

das instituições de saúde.232 

A morte, na sociedade contemporânea, ainda é um tabu. “Vivemos em uma sociedade 

que nega a morte. Assim, a sociedade de consumo proclama: para saber viver bem, esqueça 

que você deve morrer. A morte, como fim da vida, é totalmente inaceitável [...]”233. 

Entretanto, a partir do olhar médico, o tabu da morte começa a ser visto de outra forma: 

 

Pouco a pouco, a morte não é mais proibida porque podemos travesti-la; ela 

não é mais impura, já que podemos tocá-la; não é mais sagrada já que 

podemos rir dela. E não somente podemos tocá-la, mas podemos desafiá-la 

com todas as técnicas de próteses, enxertos, bancos de órgãos, prolongação 

por meio da obstinação terapêutica (ou excesso de cuidados – conotações 

menos emotivas e passionais), a reanimação, a criônica (congelamento do 

corpo): partindo do princípio de que a morte é uma doença repugnante que é 

preciso curar [...].234 

 

Os médicos, em geral, são formados tão somente para salvar. Para eles, a morte é 

compreendida como um fracasso, uma falha235. Há um despreparo profissional e psicológico 

em relação à morte236 – os médicos não são formados para refletir filosófica, humana e 

                                                                                                                                                         
   <http://www.bioetica.org.br/library/modulos/varias_bioeticas/arquivos/Varias_Casuistica.pdf>. Acesso em: 23 

ago. 2018. 
231LOCH, Jussara de Azambuja; GAUER, Gabriel José Chittó. Comitês de bioética: importante instância de 

reflexão ética no contexto da assistência à saúde. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v. 54, n. 1, p. 100-104, 

jan./mar. 2010. Disponível em: <amrigs.org.br/revista/54-01/21-bioetica_comites_de_bioetica.pdf>. Acesso 

em: 21 out. 2018. 
232Idem. 
233BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo (Org.). Bioética: alguns desafios. 2 ed. São Paulo: 

Loyola, 2002, p. 284. 
234Idem, p. 284-285. 
235KOVÁCS, M. J. Atitudes diante da morte: visão histórica, social e cultural, p. 28-47. In: KOVÁCS, M. J. 

(Org.). Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992, p. 38. 
236MORITZ, Rachel Duarte. Os profissionais de saúde diante da morte e do morrer. Revista Bioética, v. 13, n. 2, 

p. 51-63, 2005, p. 52. Disponível em: 

 

http://www.bioetica.org.br/library/modulos/varias_bioeticas/arquivos/Varias_Casuistica.pdf
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espiritualmente sobre a morte e não possuem aptidão para informar o próprio paciente de que 

está morrendo (de maneira que é comum, na prática, o doente não saber de sua própria 

situação). Há um medo do sofrimento (mesmo que do outro).237 Isso porque a morte, além de 

ser uma experiência cientificamente conhecida e estudada pelo profissional médico, também é 

uma vivência humana.238 

Próximo ao final da vida, “uma pretensa cura significa simplesmente a troca de um 

modelo de morrer por outro. Cada vez mais, nossas tarefas serão de acrescentar vida aos anos 

e não anos à vida, de dar mais atenção ao doente e menos à cura por si mesma”239. Assim, 

para além de prolongar e/ou salvar vidas, os profissionais médicos têm o dever de aliviar a dor 

e o sofrimento de seus pacientes. 

Nesse sentido, o grande desafio da morte em seu próprio tempo é “como resgatar a 

dignidade do ser humano na última fase da sua vida, especialmente quando ela for marcada 

por dor e sofrimento”240. Nesse sentido, considera-se paciente terminal aquele que, na 

evolução de sua doença, é incurável ou sem condições de prolongar a sobrevivência, ou seja, 

não é mais salvável, apesar da disponibilidade dos recursos, inserido num processo de morte 

inevitável, restando apenas os cuidados para propiciar-lhe o máximo de bem-estar.241 

Referido conceito não se refere apenas à “potencialidade de cura ou à reversibilidade 

de uma função orgânica atingida”242, mas também àquele momento em que as “medidas 

terapêuticas não mais aumentam a sobrevida, mas apenas prolongam o processo lento de 

morrer. A terapêutica, neste caso, torna-se fútil ou pressupõe sofrimento”243 – do enfermo e 

das pessoas próximas a ele. Nesse estágio, a intervenção médica ultrapassa os limites do 

biológico e passa a ter uma dimensão mais profunda e delicada. A tarefa do médico, portanto, 

                                                                                                                                                         
  <http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/107/112>. Acesso em: 23 ago. 

2018. 
237BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo (Org.). Bioética: alguns desafios. 2ª ed. São Paulo: 

Edições Loyola, 2002, p. 285. 
238NASCIMENTO, Carlos Alberto Domingues; SILVA, Andréa de Brito; SILVA, Mineya Cabral da Silva; 

PEREIRA, Manoel Henrique de Miranda. A significação do óbito hospitalar para enfermeiros e médicos. 

Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, v. 7, n. 1, 2006. Disponível em: 

<www.redalyc.org/html/3240/324027953007/>. Acesso em: 27 ago. 2018. 
239BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo (Org.). Bioética: alguns desafios. 2 ed. São Paulo: 

Loyola, 2002, p. 291. 
240Idem. Ibid. 
241FRANÇA, Genival Veloso. Direito de viver e direito de morrer. Porto Alegre: Fase. 1991. 
242PIVA, Jefferson Pedro. Considerações éticas nos cuidados médicos do paciente terminal. Revista Bioética, v. 

1, n. 2, 2009. Disponível em: 

  <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/491/308>. Acesso em: 27 ago. 2018. 
243PIVA, Jefferson Pedro. Considerações éticas nos cuidados médicos do paciente terminal. Revista Bioética, v. 

1, n. 2, 2009. Disponível em:  

  <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/491/308>. Acesso em: 27 ago. 2018. 
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não se finda quando nada mais puder fazer pela vida de uma pessoa, pois, além dos aspectos 

biológicos que condicionam a fatalidade da vida de seu paciente, deve considerar a 

experiência-limite da existência que está sendo enfrentada por este.244  

Assim, “humanizar o sofrimento e a morte é tarefa de todos os tempos, revestida de 

singular urgência em nossa época”245. Dentro desse contexto, é importante mencionar que, 

“nas relações interpessoais inerentes ao exercício profissional, é a qualidade do encontro que 

determina sua eficiência. Reconhecidamente, a empatia - entendida como a troca de 

sensibilidade entre profissional de saúde e paciente - é essencial neste encontro”246. 

Ademais, há um conjunto de direitos destinados ao paciente terminal e que deve ser 

observado tanto pela equipe médica quanto pelos familiares do doente quando da tomada de 

decisões. O primeiro dentre estes direitos é o direito à verdade, relacionado intrinsecamente 

com a obtenção do consentimento livre e esclarecido. O direito à informação é 

constitucionalmente assegurado (art. 5º, XIV, CF), sendo que os pacientes têm o direito de 

saber o que se passa com eles. 

Encontra-se intimamente ligado a esse o direito ao consentimento, de acordo com os 

artigos 46, 48 do Código de Ética Médica, que vedam ao médico “efetuar qualquer 

procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu 

responsável legal, salvo em iminente perigo de vida” e “exercer sua autoridade de maneira a 

limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar”, 

respectivamente. 

Ademais, o artigo 59 do mesmo diploma proíbe ao médico: 

 

[...] deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e 

objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa 

provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu 

responsável legal. 

 

                                                 
244CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

87-88. 
245BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo (Org.). Bioética: alguns desafios. 2 ed. São Paulo: 

Loyola, 2002, p. 331. 
246GAUER, Gabriel José Chittó; GIOVELLI, Grazielly; ROSA, Clarrisa Trevisan da; WAGNER, Helen Longhi; 

CALVETTI, Prisla Ücker. A relação profissional da saúde e paciente. In: LOCH, Jussara de Azambuja; 

GAUER, Gabriel José Chittó; CASADO, María (Org.). Bioética, interdisciplinaridade e prática clínica. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 63-64. 
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Dessa forma, somente em casos extremos, em atenção às condições psíquicas do 

paciente, será lícito ocultar-lhe as informações relativas ao seu quadro clínico, pois, embora 

não seja mais possível curar, subsiste ainda a obrigação ética de cuidar. Acerca do tema: 

 

É frequente que os médicos procurem poupar o paciente da realidade, com 

vistas a evitar desgastes psicológicos que agravariam seu estado patológico 

geral, ou ainda porque não querem se envolver mais do que exigiria a 

objetividade clínica. Contudo [...] o doente mesmo é capaz de compreender a 

gravidade de sua moléstia e as tentativas no sentido de privá-lo da verdade, o 

que faz com que a atitude de cerceá-lo do conhecimento de seu próprio 

estado de saúde contribuam apenas para aumentar sua angústia e cultivar sua 

ansiedade. Destarte, a melhor conduta é aquela que prima pela revelação ao 

paciente de tudo aquilo que for necessário para uma tomada de decisão 

verdadeiramente esclarecida. De todo modo, porém, a opção por contar a 

verdade não pode nunca ser isolada de um acompanhamento do paciente que 

leve em conta o impacto e as consequências do que ele venha a conhecer 

sobre o todo de seu estado de saúde. Daí porque a relação médico-paciente 

terminal ultrapassa os limites do contato clínico objetivo. A dúvida hoje se 

circunscreve menos ao direito de o paciente terminal saber a verdade sobre 

sua condição do que ao modo como essa informação deve lhe ser 

transmitida.247 

 

Verifica-se, assim, que o diálogo entre a equipe médica e o paciente terminal é 

essencial, a fim de proporcionar a este último a assistência indispensável à sua situação, em 

consonância com o princípio da beneficência, uma vez que o diálogo “funciona como um 

paliativo contra o sentimento de solidão e abandono”248. 

O paciente em estado terminal necessita ser devidamente ouvido e esclarecido, para 

que se possa compreender seu sofrimento e interpretar o real significado de seus pedidos, a 

fim de que a equipe médica não permita que este disponha de sua vida a ponto de dar-lhe cabo 

por motivos fúteis (como, por exemplo, sentir-se um encargo para a família, gerador de 

desgastes emocionais e econômicos) e lhe conceda uma margem razoável de decisão249. 

Ademais, à medida que as possibilidades terapêuticas não apresentem mais um 

significado positivo, os critérios de decisão não devem restringir-se a elas, mas sim atender a 

valores que se encontrem no plano da dignidade humana, da liberdade, das crenças e 

expectativas do enfermo. Ou seja, a equipe médica deve sempre prezar por informar o 

                                                 
247CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

88-89. 
248Idem, p. 91. 
249Idem. Ibid. 
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paciente, quando possível250, a respeito de seu quadro clínico e de sua real situação, de forma 

que a autonomia do doente em situação terminal e seu direito ao consentimento livre e 

esclarecido sejam respeitados. Para tanto, é essencial o diálogo entre o doente e a equipe 

médica, a fim de que se compreenda o verdadeiro significado acerca de seus anseios e de suas 

necessidades, não se permitindo que motivos fúteis interfiram nas decisões a serem tomadas 

por aquele. 

Através do diálogo, o enfermo poderá, ainda, ter atendidos seus desejos de cuidados 

mais específicos, de atenuar sintomas incapacitantes, de permanecer em contato com pessoas 

queridas, de prosseguir com determinado tratamento, alterá-lo ou extingui-lo, entre diversos 

outros que se apresentam nesta delicada situação. Além disso, a Dra. Cicely Saunders, médica 

britânica, no começo da década de 60, tomou a liderança e se esforçou para que o “cuidar” 

médico passasse a ser mais humano. Para tanto, desenvolveu os elementos de um programa-

modelo de cuidados aos pacientes em estado terminal: 

 

- administração dos cuidados aos pacientes por uma equipe interdisciplinar 

treinada, cujos membros se comuniquem regularmente entre si; 

- controle efetivo dos sintomas comuns da doença terminal, especialmente a 

dor, em todos os seus efeitos; 

- reconhecimento do paciente e família como uma unidade única de trabalho; 

- um programa ativo de cuidados no lar;  

- um programa ativo de trabalhar o luto e acompanhar as famílias após a 

morte do paciente.251 

 

É possível verificar que não há apenas a necessidade de cuidados da doença em si, mas 

também a preocupação com o aspecto humano da atividade médica. Demais disso, não apenas 

a autonomia do paciente deve ser levada em consideração, mas, também, valores como justiça 

e solidariedade, beneficência e não maleficência. Isto é, deve-se promover o bem-estar global 

do paciente enquanto ainda estiver vivo – o que vai muito além de seu bem-estar físico, 

compreendendo seu bem-estar mental, social e espiritual. Assim, não basta que se morra sem 

dor. “É bom, também, morrer reconciliado consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor, com 

seu mundo e, para quem possui, com seu Deus. As fases do morrer são a última oportunidade 

de vivenciar a experiência de amar e ser amado”252. 

 

                                                 
250Quando não seja possível informar o paciente, a equipe médica deverá prestar informações aos seus 

familiares, como já mencionado anteriormente. 
251BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo (Org.). Bioética: alguns desafios. 2 ed. São Paulo: 

Loyola, 2002, p. 291. 
252Idem, p. 294. 
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3.3.1 Resoluções do Conselho Federal de Medicina 

 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e, eventualmente, os Conselhos Regionais de 

Medicina (CRM) podem editar Resoluções, que regulamentam temas relacionados à ética 

médica, bem como às atividades diariamente desenvolvidas pelos profissionais médicos. São 

resultados de discussões e deliberações das referidas entidades e envolvem o esforço conjunto 

dos órgãos supervisores, normatizadores, disciplinadores, fiscalizadores e julgadores da 

atividade profissional médica em território nacional.  

As Resoluções abordam assuntos como a observância da ética no exercício da 

atividade médica, os direitos e deveres dos médicos e das pessoas enfermas, dentre outros. No 

presente trabalho, faz-se imprescindível a análise pormenorizada de, ao menos, três 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina: a Resolução 1.931/2009 (Código de Ética 

Médica), a Resolução 1.805/2006 (que dispõe acerca da ortotanásia) e a Resolução 

1.995/2012 (que trata das diretivas antecipadas de vontade dos pacientes), como se verá a 

seguir. 

 

3.3.1.1 Resolução 1.931/2009 (Código de Ética Médica) 

 

Na história da medicina brasileira, houve diversos Códigos que versavam sobre a ética 

médica, desde 1929. Foram eles: o Código de Moral Médica de 1929, aprovado pelo VI 

Congresso Médico Latino-Americano; o Código de Deontologia Médica de 1931, aprovado 

pelo 1º Congresso Médico Sindicalista; o Código de Deontologia Médica de 1945, aprovado 

pelo IV Congresso Sindicalista Médico Brasileiro em 24 de outubro de 1944 e oficializado 

pelo Decreto-lei nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, que instituiu os Conselhos de 

Medicina; o Código de Ética da Associação Médica Brasileira de 1953, aprovado na IV 

Reunião do Conselho Deliberativo da A.M.B., ocorrido no Rio de Janeiro, a 30 de janeiro de 

1953; o Código de Ética Médica de 1965; o Código Brasileiro de Deontologia Médica de 

1984 e o Código de Processo Ético-Profissional, Resolução 1.617 de 2001, tendo sido estes 

três últimos editados pelo Conselho Federal de Medicina.253 

Por sua vez, a Resolução 1.931/2009, que instituiu o atual Código de Ética Médica, 

vigente desde abril de 2010, “contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no 

                                                 
253CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Website. Códigos de Ética Médica (versões anteriores). Disponível 

em: <http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=124>. Acesso 

em:  23 ago. 2018. 
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exercício de sua profissão”254, inclusive do “exercício de atividades relativas ao ensino, à 

pesquisa e à administração de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras 

atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da Medicina”255, como 

definido pelo inciso I de seu preâmbulo. 

Dessa forma, estão sujeitos ao Código de Ética Médica as organizações de prestação 

de serviços médicos, sendo que a fiscalização do cumprimento de suas normas é atribuição 

dos Conselhos de Medicina, das comissões de ética e dos médicos em geral.256 

O Código atual abarca os princípios fundamentais do exercício da medicina (capítulo 

I), os direitos dos médicos (capítulo II), a responsabilidade profissional, ou seja, vedações aos 

médicos (capítulos III a XIII) e disposições gerais (capítulo XIV), sendo que a transgressão 

das normas previstas pela referida Resolução sujeita os infratores às penas disciplinares 

previstas em lei. Nesse sentido, o médico que infringir qualquer ponto do Código poderá 

sofrer processo administrativo e, caso constatada alguma infração, poderá sofrer sanções que 

vão desde a advertência até o descredenciamento, sem que isso elimine eventual processo 

criminal pela falta cometida.257 

Em relação aos Códigos de Ética anteriores, houve novidades marcantes com o 

advento da Resolução 1.931/2009. Dentre elas, uma nítida preocupação com a autonomia do 

paciente, contextualizando o exercício da sua vontade com recebimento de informações claras 

e adequadas, tendo os dispositivos o escopo de estabelecer diretrizes de como médicos devem 

atuar em clínicas, hospitais, consultórios e outros serviços de saúde, ou mesmo ratificar 

posturas que já existiam, porém não eram devidamente observadas. 

Dentro do contexto da autonomia do paciente, um grande avanço é que, a partir dessa 

Resolução, o enfermo passou a possuir o direito expresso de ser informado sobre todos os 

procedimentos médicos a serem realizados, sejam clínicos, terapêuticos ou de diagnóstico. No 

caso de encontrar-se impedido, o representante legal deve ser ouvido, sendo que o médico só 

poderá intervir quando houver comprovado risco de morte ao paciente. 

                                                 
254CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de 

setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2009. Disponível em: 

<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 20 

jul. 2018. 
255CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de 

setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2009. Disponível em: 

<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 20 

jul. 2018. 
256Idem. 
257Idem. 

https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf
https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf
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Já em caso de doenças incuráveis e pacientes em estado terminal, o médico deverá 

“oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou 

terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do 

paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal”258. Ademais, o paciente tem 

direito de, a qualquer tempo, receber uma cópia de seu prontuário médico, bem como possui 

liberdade a fim de obter uma segunda opinião e a ser encaminhado a outro médico. 

Nesse sentido, um médico não pode opor-se à realização de determinado trabalho 

conjunto com outro médico, nem à solicitação do paciente ou de seu representante legal de 

obter uma segunda opinião acerca de seu caso clínico, sendo-lhe vedado deixar de encaminhar 

o paciente de volta ao médico assistente e fornecer a este as devidas informações. De outro 

lado, o profissional médico não pode receitar sem ver o paciente, sendo-lhe também vedado 

“prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em 

casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse 

caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento”259. 

Já no que diz respeito às informações relativas ao tratamento dispensado aos pacientes, 

estas se encontram amparadas pelo sigilo médico imposto não só aos médicos, mas a todos 

aqueles que tiverem conhecimento em razão do ofício que desempenham. O dever de guarda 

de tais informações permanece mesmo após a morte do paciente. 

Cumpre assinalar que, em relação às inovações trazidas pelo novo Código de Ética 

Médica, através da Resolução 1.931/2009 do Conselho Federal de Medicina: 

 

Ao vedar expressamente a obstinação terapêutica (distanásia), o novo 

Código de Ética Médica parece dar um passo no sentido da legalização da 

eutanásia passiva, ou ortotanásia, ainda que nada mencione a respeito. Por 

outra parte, o Código de Ética Médica determina que o médico deve sempre 

respeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 

livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, o que 

indicaria uma inclinação no sentido de aceitar a plena autonomia do paciente 

e seu direito a recusar terapêuticas vitais, não fosse a exceção (“salvo em 

caso de iminente risco de morte”) ao final do art.31. [...].260 

 

                                                 
258Idem. 
259CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de 

setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2009. Disponível em: 

<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 20 

jul. 2018. 
260CARVALHO, Gisele Mendes de. Por uma interpretação digna direito à vida, por uma concepção 

utilitarista da eutanásia. Texto inédito, p. 7-8. 

https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf
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O Código aborda tanto a autonomia do médico quanto a autonomia dos pacientes, 

sendo que “a prudência dos legisladores fez constar no atual CEM (Código de Ética Médica) a 

relação médico-paciente mais cooperativa e simétrica, sem cair no extremo de desamparar o 

paciente”261. Além disso, um dos pontos importantes e devidamente considerado neste Código 

é a terminalidade da vida, sendo que, “sem dúvida, um dos pontos de avanço do novo Código 

de Ética Médica [...] é o de assumir o princípio da finitude humana e propor cuidados 

paliativos”262, resgatando, pois, “a perspectiva da dignidade também no processo de 

morrer”263. 

Em suma, diversas são as diretrizes bioéticas basilares apresentadas no Código de 

Ética Médica de 2009, dizendo respeito, principalmente, ao direito de escolha do paciente no 

tratamento, à necessidade de consentimento livre e esclarecido para o tratamento, aos casos 

sem perspectiva de cura, ao prontuário médico, ao direito à segunda opinião e ao respeito ao 

sigilo médico. 

 

3.3.1.2 Resolução 1.805/2006 

 

A Resolução 1.805/2006 dispõe em seu preâmbulo acerca da possibilidade do médico 

de, na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, “limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados 

necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento” 264, a partir da perspectiva de 

uma assistência integral, devendo ser respeitada a vontade do enfermo ou de seu representante 

legal.265 Propõe-se a implementar, em seu texto, o novo conceito de saúde desenvolvido pela 

                                                 
261NEVES, Nedy Maria Branco Cerqueira; DE SIQUEIRA, José Eduardo. A bioética no atual Código de Ética 

Médica. Revista bioética, v. 18, n. 2, 2010. Disponível em: 

   <http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/575/547>. Acesso em: 25 ago. 

2018. 
262PESSINI, Leo; HOSSNE, William Saad. Terminalidade da vida e o novo Código de Ética Médica. Revista 

Bioethikos, v. 4, n. 2, p. 127-9, 2010. Disponível em: <https://www.saocamilo-

sp.br/pdf/bioethikos/76/127.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2018. 
263Idem. Ibid. 
264CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.805, de 9 de novembro de 2006. Brasília: 

Conselho Federal de Medicina, 2006. Disponível em: 

   <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2006/1805>. Acesso em: 26 ago. 2018. 
265Anteriormente à criação da referida Resolução do Conselho Federal de Medicina, a Lei Estadual nº 

10.241/1999, que estabelece os direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de São Paulo, foi 

promulgada pelo então governador do Estado, Mário Covas, prevendo em seu texto a possibilidade de recusa 

de tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida. À época da promulgação da Lei do 

Estado de São Paulo nº 10.241/1999, o então governador do Estado, Mário Covas, afirmou que sancionava a 

lei como político e como paciente, já que seu câncer já havia sido diagnosticado. Dois anos depois, estando em 

 

http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/575/547
https://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/76/127.pdf
https://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/76/127.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2006/1805
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Organização Mundial de Saúde (OMS), compreendido como o bem-estar global da pessoa, no 

seu aspecto físico, mental, social e inclusive espiritual266. 

Nesse sentido, de acordo com seu artigo 1º, abarca as hipóteses de omissão de 

tratamento médico vital (caracterizada pela “recusa deliberada do paciente a submeter-se aos 

cuidados médicos imprescindíveis para sua saúde e que podem levar, indiretamente, à morte 

do enfermo”267), tanto quanto de eutanásia passiva (do grego eu, bem ou bom, e thanatos, 

morte; ato voluntário e direto, que visa à interrupção do tratamento, geralmente a partir do 

desligamento de aparelhos, com o fim de não prolongar o sofrimento a que dão lugar os 

processos de manutenção da vida puramente vegetativa ou carente de perspectivas dos 

enfermos terminais). Esta última é também chamada de ortotanásia (do grego orthos, normal, 

correto e thanatos, morte; morte dada ao seu tempo, no momento justo, quando já não é 

possível fazer mais nada pela vida do paciente e o respeito à dignidade humana impõe que a 

equipe médica deixe de intervir, permitindo que a morte siga seu curso natural). 

Por outro lado, verifica-se que o doente deve se encontrar “em fase terminal, de 

enfermidade grave e incurável”268. Ou seja: a referida instrução normativa privilegiou tão 

somente os doentes em fase terminal (situação na qual a morte é próxima ou iminente), 

deixando de lado aquelas pessoas em estado vegetativo (quando o paciente se encontra 

geralmente em “estado de inconsciência absoluta e irreversível que pode se prolongar por 

meses ou inclusive anos, enquanto se mantenha a administração artificial de nutrição e 

fluidos”269). 

Ainda, a Resolução deixa claro que não há obrigação do médico de prolongar a vida 

do paciente a qualquer custo, cabendo ao enfermo ou ao seu representante legal decidir a 

respeito da continuação do tratamento, contando com todas as informações disponíveis sobre 

as alternativas terapêuticas. Dessa forma, é possível preservar a autonomia individual e a 

dignidade do paciente, que receberá os cuidados necessários ao alívio de seu sofrimento, 

                                                                                                                                                         
fase terminal, se utilizou dela, ao recusar as últimas etapas do invasivo tratamento contra o câncer que o levou 

à morte. 
266MARTIN, Leonard M. Eutanásia e Distanásia. In: COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira, OSELKA, Gabriel, 

GARRAFA, Volnei. Iniciação à Bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998, p. 171-192. 
267CARVALHO, Gisele Mendes de. Por uma interpretação digna direito à vida, por uma concepção 

utilitarista da eutanásia. Texto inédito, p. 04. 
268CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.805, de 9 de novembro de 2006. Brasília: 

Conselho Federal de Medicina, 2006. Disponível em: 

   <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2006/1805>. Acesso em: 26 ago. 2018. 
269CARVALHO, Gisele Mendes de. Por uma interpretação digna direito à vida, por uma concepção 

utilitarista da eutanásia. Texto inédito, p. 05. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2006/1805
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sendo-lhe facultado, inclusive, requisitar alta hospitalar, podendo morrer de maneira mais 

humana, ao lado de sua família. 

Apesar de incorporar princípios já aceitos e praticados pela sociedade há muito tempo, 

dirimindo dúvidas frequentes na prática médica, as disposições normativas da Resolução 

1.805/2006 suscitaram grandes discussões acerca de sua constitucionalidade quando entrou 

em vigência. Nesse sentido, a Ação Civil Pública nº 2007.34.00.014809-3 do Juízo da 14ª 

Vara Federal – DF, movida pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF/DF), 

analisou a questão e reconheceu a constitucionalidade da referida Resolução270. 

De acordo com a decisão, apesar da polêmica que o tema encerra nos campos jurídico, 

religioso, social e cultural, a Resolução nº 1.805/2006 não ofende o ordenamento jurídico 

posto. Assim, reconheceu que o Conselho Federal de Medicina tem competência para editar 

normas deste tipo, que não verse sobre direito penal e, sim, sobre ética médica e 

consequências disciplinares. Ademais, reconheceu que a ortotanásia não constitui crime de 

homicídio, interpretado o Código Penal à luz da Constituição Federal.271 

A sentença dispõe, ainda, que a Resolução nº 1.805/2006 não determinou modificação 

significativa no dia-a-dia dos médicos que lidam com pacientes terminais. Na realidade, de 

acordo com a decisão proferida, a referida regulamentação, emanada do Conselho Federal de 

Medicina, deve incentivar os médicos a descrever exatamente os procedimentos que adotam e 

os que deixam de adotar, em relação a pacientes terminais, permitindo maior transparência e 

possibilitando maior controle da sua atividade médica.272 

Ademais, a decisão se posiciona no sentido de que a ortotanásia se insere num 

contexto científico da Medicina Paliativa. Ressalta, por fim, que a Resolução 1.805/2006 

representa a manifestação de uma “nova geração da ética nas ciências médicas, que quebra 

antigos tabus e decide enfrentar outros problemas realisticamente, com foco na dignidade 

humana”273. 

 

3.3.1.3 Resolução 1.995/2012 

 

                                                 
270PODER JUDICIÁRIO. Seção Judiciária do Distrito Federal. Ação Civil Pública nº 2007.34.00.014809-3, do 

Juízo da 14ª Vara Federal – DF. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-resolucao-cfm-

180596.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
271Idem. 
272Idem. 
273PODER JUDICIÁRIO. Seção Judiciária do Distrito Federal. Ação Civil Pública nº 2007.34.00.014809-3, do 

Juízo da 14ª Vara Federal – DF. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-resolucao-cfm-

180596.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2018. 

http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-resolucao-cfm-180596.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-resolucao-cfm-180596.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-resolucao-cfm-180596.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-resolucao-cfm-180596.pdf
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A Resolução 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina (CFM), estabeleceu 

critérios para que qualquer pessoa (maior de idade e plenamente consciente) possa definir os 

limites de terapêuticos na fase terminal, juntamente com seu médico. São as diretivas 

antecipadas de vontade: um “conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo 

paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 

incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade (art. 1º)”274,275. 

Além disso, a Resolução prevê a possibilidade de que o enfermo nomeie um 

representante para decidir acerca dos cuidados e tratamentos acima mencionados (art. 2º, § 

1º). Este procurador agirá não em nome próprio, mas como representante da vontade do 

paciente terminal, como se o paciente fosse. 

Segundo a Resolução em questão, a declaração prévia de vontade do paciente terminal 

produz efeitos erga omnes, prevalecendo a vontade previamente manifestada do paciente 

diante de outras, como a da família e a dos médicos. A vontade do paciente é soberana, desde 

que não contrarie o Código de Ética Médica, e pode sofrer modificações enquanto o paciente 

possuir discernimento. Assim, o médico, estando ciente da vontade declarada por seu 

paciente, deverá registrá-la no prontuário, para que se possa valer a vontade do doente (art. 2º, 

§§ 3º e 4º). 

Saliente-se que, como dispõe a Resolução 1.995/2012 em seu artigo 1º, § 2º, o médico 

“deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou 

representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo 

Código de Ética Médica”. 

Já nos casos em que não haja uma manifestação prévia de vontade, não se tenha 

nomeado um procurador, não existam familiares disponíveis ou estes se encontrem em 

discordância, a Resolução determina que os médicos recorram ao Comitê de Bioética do 

hospital em que se encontra o paciente, ou, caso este inexista, à Comissão de Ética Médica do 

hospital ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina, para que uma solução aplicável ao 

caso específico seja dada à problemática de ordem ética e principiológica (art. 2º, § 5º). 

                                                 
274CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.995, de 31 de agosto de 2012. Brasília: 

Conselho Federal de Medicina, 2012. Disponível em: 

   <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995>. Acesso em: 27 ago. 2018. 
275Nos Estados Unidos, em 1991, aprovou-se uma lei sobre a autodeterminação do paciente (The Patient Self-

Determination Act – PSDA) redimensionando o princípio da autonomia do paciente terminal que tenha 

manifestado previamente sua vontade de recusar tratamento. Pelo PSDA (The Patient Self-Determination 

Act) os hospitais têm o dever de informar seus pacientes, no momento de sua admissão, sobre seu direito de 

aceitar ou recusar tratamento. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995
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Por fim, tanto quanto a Resolução citada no item anterior (Resolução 1.805/2006), 

também a presente Resolução do Conselho Federal de Medicina (Resolução 1.995/2012) foi 

alvo de uma Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público Federal em Goiás276, que 

questionou sua constitucionalidade. Entretanto, como ressalta a sentença proferida, as 

diretivas antecipadas de vontade do paciente “não encontram vedação no ordenamento 

jurídico. E o Conselho Federal de Medicina não extrapolou os poderes normativos outorgados 

pela Lei nº 3.268/57”277, declarando, assim, que a Resolução “não fere o disposto no artigo 

226 da Constituição Federal”278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
276PODER JUDICIÁRIO. Seção Judiciária do Estado de Goiás. Ação Civil Pública nº 1039-

86.2013.4.01.3500/7100, do Juízo da 1ª Vara Federal – GO. Disponível em: 

<http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf>. 

Acesso em: 27 ago. 2018.  
277Idem. 
278Idem. 

http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf
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4 DAS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE 

 

4.1 Conceito 

 

As áreas da tecnologia e das ciências médicas encontram-se em constante evolução, 

buscando, diariamente, realizar melhorias na qualidade de vida dos indivíduos. A partir de tais 

avanços, a medicina tem conseguido, nos dias de hoje, precaver doenças, iniciar tratamentos e 

procedimentos em enfermidades pré-diagnosticadas, melhorar a precisão de exames e 

procedimentos e, ainda, aprimorar métodos que asseguram um maior tempo de vida aos 

doentes em situação terminal279. Entretanto, toda essa evolução contribuiu para a manutenção 

da vida humana em condições antes inimagináveis, impondo aos doentes (em especial àqueles 

em situação terminal ou que possuam doenças graves irreversíveis) a sujeição a tratamentos 

involuntários e ao prolongamento artificial de suas funções vitais, ainda que não existam 

chances de recuperação da consciência e restabelecimento de uma vida digna e em 

sociedade280. Nesse sentido, “o prolongamento médico da vida traz, por vezes, consequências 

pouco compatíveis com a qualidade de vida”281. 

Em decorrência disso, foram criados institutos “que visam a garantir a dignidade da 

pessoa humana, no final da sua vida e garantir o respeito pela sua autonomia, mesmo quando 

sua capacidade de comunicação está afetada”282. Os referidos institutos nada mais são do que 

as diretivas antecipadas de vontade, gênero do qual são espécies o testamento vital e o 

mandato duradouro (que serão abordados de maneira específica abaixo). 

As diretivas antecipadas de vontade, em síntese: 

 

[...] visam estabelecer previamente a vontade do paciente antes mesmo de 

uma eventualidade com a saúde, para que no caso do mesmo encontrar-se 

em estado vegetativo, devido a um sinistro ou gravidade de uma doença 

degenerativa, prevaleça a sua vontade, que até então prevalecia em tese, na 

data da manifestação.283 

                                                 
279SALDANHA, Rodrigo Róger. Testamento vital: aspectos controversos e a autonomia do enfermo. Curitiba: 

Juruá, 2017, p. 47. 
280CARVALHO, Gisele Mendes. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 13-

14. 
281PESSINI, Leocir. Eutanásia: por que abreviar a vida? São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 

299. 
282PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento informado na relação médico-paciente: estudo de 

Direito Civil. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 240. 
283SALDANHA, Rodrigo Róger. Testamento vital: aspectos controversos e a autonomia do enfermo. Curitiba: 

Juruá, 2017, p. 71. 
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Ainda, tendo em vista que as diretivas antecipadas de vontade são instrumentos 

relacionados à autonomia e à autodeterminação do paciente, é imprescindível que “no intuito 

de nortear as decisões da equipe médica e do procurador nomeado estejam claros quais 

valores fundam a vida do paciente e quais são os seus desejos”284. Por isso, a fim de evitar e 

ajudar a solucionar eventuais conflitos, a pessoa também deverá esclarecer, em sua diretiva 

antecipada de vontade, quais são os valores e desejos a orientar o processo de tomada de 

decisões relativo ao fim de sua vida.285 

O referido instituto, denominado Advance directives, é originário dos Estados Unidos 

da América (EUA), e encontra-se previsto na lei federal de autodeterminação do paciente 

(Patient Self-Determination Act - PSDA), aprovada pelo Congresso estadunidense em 1991286. 

Havia, à época, dois gêneros de diretivas antecipadas: o living will (traduzido como 

testamento vital, documento no qual a pessoa poderia manifestar previamente a recusa de 

tratamentos no caso de se encontrar, futuramente, incapacitada para assim fazê-lo) e o durable 

power of attorney for health care – DPAHC (traduzido como mandato duradouro, documento 

no qual o indivíduo nomearia uma pessoa para tomar decisões relativas a tratamentos médicos 

em seu nome quando estivesse incapacitado – temporária ou permanentemente – para 

tanto).287 

Na Europa, o assunto passou a ser discutido a partir da Convenção para Proteção dos 

Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano em face das Aplicações da Biologia e da 

Medicina, também chamada de Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina ou Convênio 

de Oviedo288. Esse entendimento foi reiterado pelo Conselho Europeu na Resolução 1859 de 

janeiro de 2012, que trata da proteção dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, 

levando-se em consideração os desejos previamente manifestados pelos pacientes289. 

                                                 
284DADALTO, Luciana; TUPINAMBÁS, Unai; GRECO, Dirceu Bartolomeu. Diretivas antecipadas de vontade: 

um modelo brasileiro. Revista Bioética, v. 21, n. 3, 2013. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/html/3615/361533263011/>. Acesso em: 01 set. 2018. 
285Idem. 
286BOMTEMPO, Tiago Vieira. Diretivas antecipadas: instrumento que assegura a vontade de morrer 

dignamente. Revista de bioética y derecho, n. 26, p. 22-30, 2012. Disponível em: 

   <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872012000300004>. Acesso em: 01 set. 

2018. 
287DADALTO, Luciana; TUPINAMBÁS, Unai; GRECO, Dirceu Bartolomeu. Diretivas antecipadas de vontade: 

um modelo brasileiro. Revista Bioética, v. 21, n. 3, 2013. Disponível em: 

   <http://www.redalyc.org/html/3615/361533263011/>. Acesso em: 01 set. 2018. 
288COUNCIL OF EUROPE. Convention for the protection of human rights and dignity of the human being 

with regard to the application of biology and medicine: convention on human rights and biomedicine. 

Oviedo, 1997. Disponível em: <http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/164.htm>. Acesso em: 02 

set. 2018. 
289PARLIAMENTARY ASSEMBLY. Resolution 1859 (2012) Disponível em:  
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http://www.redalyc.org/html/3615/361533263011/
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Na América Latina, por sua vez, países como Porto Rico290, Argentina291 e Uruguai292 

possuem legislação sobre o tema. Já no Brasil, não existe legislação federal que garanta a 

autodeterminação do paciente. Sendo assim, as diretivas antecipadas de vontade encontram-se 

disciplinadas, atualmente, pela Resolução nº 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina, 

vista no item anterior. Nesse sentido, podem ser realizadas e modificadas a qualquer 

momento, por pessoa civilmente capaz e lúcida, devendo ser registradas em um documento ou 

no próprio prontuário médico, havendo, ainda, a possibilidade de que a pessoa nomeie um 

procurador para representá-la quando da tomada de decisões médicas.293 

A vontade manifestada previamente pela pessoa prevalecerá sobre pareceres não 

médicos e, inclusive, sobre desejo de familiares e deverá ser levada em consideração pelo 

médico. Entretanto, caso a pessoa opte por alguma ação ou omissão que não seja condizente 

com o Código de Ética Médica, essa vontade deverá ser desconsiderada.294 

Anteriormente à criação da referida Resolução do Conselho Federal de Medicina, a 

Lei Estadual nº 10.241/1999 - SP, que estabelece os direitos dos usuários dos serviços de 

saúde no Estado de São Paulo, foi promulgada pelo então governador do Estado, Mário 

Covas, prevendo, em seu texto, a possibilidade de recusa de tratamentos dolorosos ou 

extraordinários para tentar prolongar a vida.295 À época da promulgação da Lei do Estado de 

São Paulo nº 10.241/1999, o então governador do Estado, Mário Covas, afirmou que 

sancionava a lei como político e como paciente, já que seu câncer já havia sido diagnosticado. 

Dois anos depois, estando em fase terminal, se utilizou dela, ao recusar as últimas etapas do 

invasivo tratamento contra o câncer que o levou à morte. 

                                                                                                                                                         
    <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=18064&lang=en>. Acesso em: 03 

set. 2018. 
290PORTO RICO. Ley n. 160, de 17 de noviembre de 2001. Ley de declaración previa de voluntad sobre 

tratamiento médico en caso de sufrir una condición de salud terminal o de estado vegetativo persistente. Porto 

Rico: Lex Juris, 2001 Disponível em: <http://www.lexjuris.com/LEXLEX/Leyes2001/lex2001160.htm>. 

Acesso em: 03 set. 2018. 
291ARGENTINA. Ley n. 26.529, de 21 de octubre de 2009. Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud. [Internet]. Argentina: InfoLeg, 2009. Disponível em: 

<http://www.msaludjujuy.gov.ar/re2012/Archi_Varios%5Cley_26529.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018. 
292URUGUAI. Parlamento del Uruguay. Ley no18.473, de 3 de abril de 2009. Voluntad antecipada. Diário 

Oficial. 21 abr. 2009. Disponível em: 

   <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18473&Anchor>. Acesso em: 03 set. 2018. 
293CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.995, de 31 de agosto de 2012. Brasília: 

Conselho Federal de Medicina, 2012. Disponível em: 

   <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995>. Acesso em: 27 ago. 2018. 
294Idem. 
295ESTADO DE SÃO PAULO. Lei Estadual nº 10.241, de 17 de março de 1999. Dispõe sobre os direitos dos 

usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado. São Paulo: Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, 1999. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1999/lei-10241-

17.03.1999.html>. Acesso em: 04 set. 2018. 
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No mesmo sentido das normativas acima expostas, destaca-se a existência do 

enunciado nº 37, aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, 

na data de 15/05/2014, em São Paulo: 

 

ENUNCIADO Nº 37 

As diretivas ou declarações antecipadas de vontade, que especificam os 

tratamentos médicos que o declarante deseja ou não se submeter quando 

incapacitado de expressar-se autonomamente, devem ser feitas 

preferencialmente por escrito, por instrumento particular, com duas 

testemunhas, ou público, sem prejuízo de outras formas inequívocas de 

manifestação admitidas em direito.296 

 

O enunciado em questão prevê a possibilidade de que sejam realizadas diretivas ou 

declarações antecipadas de vontade, que deverão ser registradas em documento particular, 

com duas testemunhas, ou público. É inequívoco, portanto, o “direito de manifestação de 

vontade prévia, ainda que não exista legislação específica regulamentando como deve ser o 

documento, requisitos de validade, e também seu [...] prazo de validade”297. 

 

4.2 Espécies 

 

As diretivas antecipadas de vontade são gênero, da qual são espécies o testamento vital 

e o mandato duradouro. Ambos serão abordados de maneira detalhada abaixo. 

 

4.2.1 Testamento Vital 

 

O testamento vital (ou declaração prévia de vontade do paciente terminal), é um 

documento escrito, “devidamente assinado, em que o interessado juridicamente capaz declara 

quais tipos de tratamentos médicos aceita ou rejeita, o que deve ser obedecido nos casos 

futuros em que se encontre em situação que o impossibilite de manifestar sua vontade”298. Ou 

seja, o testamento vital, em outras palavras: 

                                                 
296I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Enunciado n. 37. 

Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_APROVADOS_NA_JORNADA_DE_DIREITO_DA_SAUDE_

%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf>. Acesso em: 04 set. 2018. 
297SALDANHA, Rodrigo Róger. Testamento vital: aspectos controversos e a autonomia do enfermo. Curitiba: 

Juruá, 2017, p. 85. 
298GODINHO, Adriano Marteleto. Diretivas antecipadas de vontade: testamento vital, mandato duradouro e sua 

admissibilidade no ordenamento brasileiro. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, São Paulo, n. 1, p. 

945-978, 2012, p. 956. Disponível em:  

 <http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2012/02/2012_02_0945_0978.pdf>. Acesso em: 05 set. 2018. 

http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_APROVADOS_NA_JORNADA_DE_DIREITO_DA_SAUDE_%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_APROVADOS_NA_JORNADA_DE_DIREITO_DA_SAUDE_%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf
http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2012/02/2012_02_0945_0978.pdf
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[...] é um documento em que a pessoa determina, de forma escrita, que tipo 

de tratamento deseja para a ocasião em que se encontrar doente, em estado 

incurável ou terminal, e incapaz de manifestar sua vontade. Visa-se, com o 

testamento vital, a influir sobre os médicos no sentido de uma determinada 

forma de tratamento ou, simplesmente, no sentido do não-tratamento, como 

uma vontade do paciente que pode vir a estar incapacitado de manifestar sua 

vontade em razão da doença.299 

 

Registre-se que ele possui duas qualidades essenciais: em primeiro lugar, contribui 

para o empoderamento dos enfermos, no sentido de que cada pessoa é autônoma e possui 

direito à autodeterminação (aqui focada no direito à saúde) e, também, em relação à 

facilitação do planejamento prévio do momento da incapacidade e, eventualmente, da morte, 

que costuma ser desconsiderada por muitos profissionais da área da saúde, focados apenas em 

salvar.300 A esse respeito: 

 

Reconhecer a autonomia do paciente não é destituir a autonomia do médico, 

mas sim reconhecer a alteridade presente nesta relação, onde as decisões 

devem ser compartilhadas. Da responsabilidade individual, nesta perspectiva 

de compartilhamento, surge a noção de corresponsabilidade. Não há uma 

submissão, mas sim o mútuo reconhecimento de uma co-presença ética na 

relação médico-paciente.301 

 

O testamento vital garante, pois, ao indivíduo, que seus desejos serão atendidos 

quando se encontrar em situação de terminalidade da vida. Propicia, igualmente, ao médico, 

segurança e respaldo legal em relação à tomada de decisões em situações que podem ser 

conflituosas.302 

O referido instituto teve origem nos Estados Unidos da América, no final da década de 

1960303. Posteriormente, em 1991, foi aprovada a Patient Self-Determination Act (PSDA), lei 

                                                 
299BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer dignamente: eutanásia, ortotanásia, consentimento 

informado, testamento vital, análise constitucional e penal e Direito comparado. In: SANTOS, Maria Celeste 

Cordeiro Leite. Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 

283-305. 
300NUNES, Rui. Testamento vital. Nascer e crescer, Porto, v. 21, n. 4, p. 250-255, 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-07542012000400010>. Acesso em: 06 

set. 2018. 
301ALVES, Cristiane Avancini; FERNANDES, Marcia Santana; GOLDIM, José Roberto. Diretivas antecipadas 

de vontade: um novo desafio para a relação médico-paciente. Revista HCPA. Porto Alegre. v. 32, n. 3, 2012, 

p. 358-362, 2012, p. 361. Disponível em: 

      <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/159322/001014659.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.    

Acesso em: 06 set. 2018. 
302DADALTO, Luciana. Distorções acerca do testamento vital no Brasil (ou o porquê é necessário falar sobre 

uma declaração prévia de vontade do paciente terminal). Revista de bioética y derecho, n. 28, p. 61-71, 2013, 

p. 64. Disponível em: <http://www.ub.edu/fildt/revista/rbyd28_art-dadalto.htm>. Acesso em: 06 set. 2018. 
303SALDANHA, Rodrigo Róger. Testamento vital: aspectos controversos e a autonomia do enfermo. Curitiba: 

Juruá, 2017, p. 73. 
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federal norte-americana que garantiu a todos os pacientes daquele país o direito de não serem 

submetidos a tratamentos indesejados304. 

Posteriormente, no âmbito da União Europeia, foi publicado, em 1997, o Convênio do 

Conselho Europeu sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina (mais conhecido como 

Convênio de Oviedo)305. Após a edição do referido documento, alguns países europeus 

passaram a regulamentar o tema de maneira específica. É o caso, por exemplo, da Espanha 

(Lei nº 41/2002306 e Decreto nº 124/2007307), da Holanda (Act on the medical treatment 

contract, de 01º de abril de 1995, que integra o Código Civil holandês308), da Bélgica (Law on 

Patients' Rights, de 2002309), de Portugal (Lei nº 25/2012310), da Itália (Código de Ética 

Médica311 e Constituição da República312), da França (Lei nº 2016-87313) e da Inglaterra 

                                                 
304PICCINI, Cleiton Francisco et al. Testamento vital na perspectiva de médicos, advogados e 

estudantes. Bioethikos, v. 5, n. 4, p. 384-91, 2011, p. 385. 
305CONSELHO DA EUROPA. Convenção para a protecção dos direitos do homem e da dignidade do ser 

humano face às aplicações da biologia e da medicina: convenção sobre os direitos do homem e a 

biomedicina. Oviedo, 4 de abril de 1997. Disponível em: 

<http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_protecao_dh_biomedic

ina.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018. 
306ESPAÑA. Ministerio de la Presidencia. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 

del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE, 15 de 

noviembre 2002. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188>. Acesso em: 

10 set. 2018. 
307ESPAÑA. Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el 

Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter 

personal. BOE, 15 de febrero de 2007. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-

3160>. Acesso em: 10 set. 2018. 
308NETHERLANDS. Civil Code of the Netherlands. Dutch Civil Code (DCC). Disponível em: 

<http://dutchcivillaw.com/legislation/indexb77.htm>. Acesso em: 10 set. 2018. 
309BELGIUM. Law of 22 August 2002 on the Rights of Patients. Belgian Official Gazette, 26 September 2002 

(unofficial translation and consolidation). Disponível em: 

<https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/booklet_patients_rights.p

df>. Acesso em: 10 set. 2018. 
310PORTUGAL. Assembleia da República. Lei n. 25/2012, de 16 de julho de 2012. Regula as diretivas 

antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, e a nomeação de procurador de 

cuidados de saúde e cria o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV). Portugal: Diário da República, 

16 de julho de 2012. Disponível em: 

 <https://dre.pt/pesquisa/-/search/179517/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2025/2012+de+16+de+julho>. 

Acesso em: 10 set. 2018. 
311ITALIA. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Codice di deontologia 

medica. Itália, 2014. Disponível em: 

 <https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/CODICE%20DEONTOLOGIA%20MEDICA%202014.pdf>. Acesso 

em: 10 set. 2018. 
312ITALIA. Senato della Repubblica. Costituzione della Repubblica Italiana, 27 dicembre 1947. Disponível 

em: <http://www.senato.it/documenti/repository/costituzione.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018. 
313FRANÇA. Loi n. 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 

en fin de vie. Disponível em: 

   <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id>. 

Acesso em: 10 set. 2018. 
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(Código de prática de tratamentos médicos mediante declarações antecipadas, de 1995314 e 

Ato de Capacidade Mental, de 2005315). Desse modo, também na América Latina há 

regulamentação acerca do testamento vital em Porto Rico (Lei nº 160, de 17 de novembro de 

2001316), Uruguai (Lei nº 18.473/2009317) e Argentina (Lei nº 26.529/2009318, modificada 

pela Lei nº 26.742/2012319). 

Se, por um lado, o testamento vital é um documento que apresenta diretrizes 

antecipadas de saúde de determinado indivíduo, a ser considerado quando aquele, doente, não 

puder expressar sua vontade; por outro lado também é um novo instituto jurídico, relacionado 

ao ramo do biodireito, que apresenta regulamentação em diversos países, mas que, no Brasil, 

ainda é objeto de discussões320. Assim, o testamento vital, apesar de se aproximar da figura do 

testamento, não deve ser confundido com este. Isso porque, apesar de possuírem 

características em comum, eis que ambos são negócios jurídicos, unilaterais, personalíssimos, 

gratuitos e revogáveis, são diferenciados a partir de sua eficácia (o testamento produz efeitos 

post mortem e o testamento vital tem eficácia inter vivos), de seu conteúdo (o testamento 

apresenta disposições patrimoniais e extrapatrimoniais, enquanto que o testamento vital 

possui disposições apenas de ordem extrapatrimonial, relacionadas à saúde da pessoa) e, por 

fim, de sua forma (o testamento é um documento solene, característica ausente em relação ao 

testamento vital).321 Nesse sentido, as características do testamento vital seriam as seguintes: 

 

                                                 
314UNITED KINGDOM. Acts of the UK Parliament and Explanatory Notes. Disponível em: 

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/20050009.htm>. Acesso em: 10 set. 2018. 
315Idem. 
316PUERTO RICO. Ley nº 160, de 17 de noviembre de 2001.Ley de declaración previa de voluntad sobre 

tratamiento médico en caso de sufrir una condición de salud terminal o de estado vegetativo persistente. 

LexJuris. P. de la C. 386, 2002. Disponível em: 

 <http://www.lexjuris.com/LEXLEX/Leyes2001/lex2001160.htm>. Acesso em: 11 set. 2018.  
317URUGUAY. Ley nº 18.473, de 3 de abril de 2009. Voluntad anticipada. Diário Oficial, 21 abr. 2009. 

Disponível em: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2162853.htm>. Acesso em: 11 set. 

2018. 
318ARGENTINA. Poder Legislativo Nacional. Ley nº 26.529, de 21 de octubre de 2009.Derechos del paciente 

en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. 2009. Disponível em: 
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2018. 
319ARGENTINA. Poder Legislativo Nacional. Ley nº 26.742, de 9 de mayo de 2012. Modifícase la Ley N° 

26.529 que estableció los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud. 
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2018. 
320PICCINI, Cleiton Francisco et al. Testamento vital na perspectiva de médicos, advogados e 

estudantes. Bioethikos, v. 5, n. 4, p. 384-91, 2011, p. 385. 
321DADALTO, Luciana. Distorções acerca do testamento vital no Brasil (ou o porquê é necessário falar sobre 

uma declaração prévia de vontade do paciente terminal). Revista de bioética y derecho, n. 28, p. 61-71, 2013, 
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[...] A) Ato jurídico (ou negócio jurídico): representa a manifestação da 

vontade do indivíduo para a produção de efeitos jurídicos;  

B) Unilateral: porque sua eficácia não depende do concurso de outra pessoa, 

bastando a vontade declarada pelo testador na forma da lei;  

C) Personalíssimo: somente o indivíduo pode realizá-lo, lhe sendo vedada a 

outorga de poderes para a confecção por representante;  

D) Revogável: para que se leve a cabo as disposições nele contidas, é 

necessário que expresse as vontades do testador de forma inequívoca, 

podendo o mesmo, a qualquer momento, revê-las, revogá-las;  

E) Gratuito: não impõe ônus nem obrigações a quaisquer pessoas.322 

 

Ademais, o testamento vital, em geral, apresenta certos requisitos, de maneira que 

pode ser realizado apenas por pessoa civilmente capaz e clinicamente competente, 

devidamente esclarecida por seu médico, que livremente ateste sua vontade (deve prestar, 

portanto, seu consentimento livre e esclarecido, abordado de maneira detalhada na 

sequência)323. Além disso, o testamento vital pode ser renovado ou revogado a qualquer 

tempo, sugerindo-se, também, que possua prazo de validade determinado. Já no que diz 

respeito ao seu conteúdo, deverá versar sobre os cuidados e tratamentos que a pessoa pretende 

(ou não) adotar quanto à sua saúde324. Em relação à sua forma, é indicado que o testamento 

vital seja lavrado “por escritura pública perante um notário, em um Cartório de Notas, com a 

formalidade de uma declaração de vontade, visando garantir a segurança jurídica”325. Há que 

se falar, também, na necessidade de criação de um Registro Nacional de Diretivas 

Antecipadas de Vontade. Nesse sentido: 

 

A criação do Registro Nacional de Diretivas Antecipadas de Vontade é 

também recomendada para que possibilite maior efetividade no 

cumprimento da vontade do paciente, de modo a não correr o risco de que a 

declaração se torne inócua. Assim, existindo tais disposições formais, o 

Cartório de Notas deverá encaminhar as DAV ao registro nacional, em prazo 

exíguo, para garantir sua efetividade. Do ponto de vista médico, é importante 
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que a DAV seja anexada ao prontuário médico, seguindo o já recomendado 

na Resolução CFM 1.995/12.326 

 

Neste momento vale lembrar que a inexistência de previsão legal sobre o testamento 

vital no Brasil não leva, necessariamente, à conclusão de que o referido instituto é 

incompatível com o Ordenamento Jurídico pátrio. Pelo contrário: “em consonância com os 

princípios e normas que imperam no ordenamento brasileiro, nada impede que se reconheça a 

validade daquele instrumento”327. Assim, no Brasil, o conteúdo do testamento vital deverá 

estar em consonância com aquilo que permite o Ordenamento Jurídico pátrio. Além disso, 

apesar do Conselho Federal de Medicina, como órgão de classe, não possuir competência para 

tornar obrigatório o registro das Diretivas Antecipadas de Vontade em Cartórios de Notas, 

essa formalidade é necessária a fim de garantir ao indivíduo maior segurança jurídica328. 

 

4.2.2 Mandato Duradouro 

 

O mandato duradouro se consubstancia em “uma delegação de poderes específicos 

incumbindo ao mandatário a tomar decisões em lugar do paciente, suprindo a sua vontade 

numa eventual incapacidade”329. Ou seja, é um juízo de substituição, através do qual realiza-

se a nomeação de um ou mais procuradores para que tomem as decisões relativas ao 

tratamento médico daquele que perdeu – temporária ou permanentemente – a capacidade para 

tanto330. Nesse sentido: 

 

O que se pretende com a designação de um procurador é permitir que, 

estando o paciente incapaz de se expressar autonomamente e, não tendo 
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330SOUZA, Amanda Guimarães Cordeiro. Diretivas antecipadas de vontade: dignidade e autonomia. Revista de 

Direito de família e das sucessões (RDFAS). Ano 4, jul./set. 2017, p. 9-37. Disponível em: 
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manifestado previamente suas preferências e vontades relativas aos 

tratamentos e cuidados médicos, o representante designado possa orientar a 

equipe médica durante o período de ausência de capacidade.331 

 

O mandato duradouro tem como vantagens evitar incertezas sobre quem possui o 

poder legal de decidir em nome do enfermo; respeitar o desejo do enfermo de conferir poderes 

decisórios a outrem, que agirá quando aquele estiver incapacitado; padronizar decisões; e 

garantir o respeito à vontade do doente (mesmo diante de uma situação inesperada).332 Ele 

permite, também, a atuação do procurador em conformidade com o atual estado de saúde do 

paciente e com o atual estado de desenvolvimento das técnicas médicas.333 

O procurador de cuidados da saúde deverá ser, então, um transmissor da vontade do 

outorgante, decidindo de acordo com a vontade deste e atuando como um “interlocutor entre o 

paciente, cujas instruções deve fielmente seguir, e a equipe médica”334. Dele exige-se que seja 

civilmente capaz (ou seja, maior de dezoito anos), recomendando-se que o outorgado assine o 

mandato duradouro, atestando seu aceite em relação ao encargo que lhe foi confiado335. 

Entretanto, há grande discussão acerca de quem seria a pessoa mais adequada a figurar como 

procurador do paciente: algum de seus pais (ou ambos), seu cônjuge, a equipe médica, um 

juiz ou um terceiro imparcial. Nesse sentido, ressalta-se que o “procurador deve ter contato 

próximo com o paciente, devendo saber exatamente qual é a sua vontade, sob pena de decidir 

com base em seus próprios desejos, desrespeitando o anseio do mandatário”336. Assim, apesar 

de ser razoável que o outorgado seja o cônjuge, os filhos ou os pais do enfermo, deve-se 

tomar cuidado para que a proximidade afetiva e os valores pessoais dessa outra pessoa não 
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interfiram ou dificultem a tomada de decisões. Tendo isso em vista, deve-se sempre buscar o 

melhor interesse do paciente terminal, tornando inválidas as decisões do procurador que 

forem em sentido contrário.337 

O mandato duradouro terá como objeto a nomeação de um procurador, que passará a 

ser responsável pela tomada de decisões relativas à saúde do outorgante, nos momentos em 

que este se encontrar – temporária ou permanentemente – incapaz para tanto. O outorgado, 

portanto, tomará todas as decisões que, eventualmente, seriam tomadas pelo incapaz, em seu 

nome, em relação à escolha de quais tratamentos e terapias (ou não) serão realizados. 

As formalidades do mandato duradouro são as mesmas exigidas para o testamento 

vital, de maneira que tende a ser um documento escrito, recomendando-se sua lavratura por 

instrumento público. Pode, também, ser modificado ou revogado a qualquer tempo e, a priori, 

não possui prazo de validade (o que pode ser determinado pelo próprio outorgante no 

momento de seu registro). 

Quando versar apenas sobre a escolha de um procurador para tomar decisões na fase 

terminal da vida do paciente, o mandato duradouro poderá ser, inclusive, contemplado no 

mesmo documento em que for lavrado o testamento vital. Em países como Estados Unidos e 

Espanha, por exemplo, o referido documento “é visto como parte integrante da declaração 

prévia de vontade do paciente terminal”338. 

Por outro lado, quando versar sobre a escolha de um procurador que atuará tanto nos 

momentos de incapacidade transitória quanto de incapacidade permanente do enfermo, 

sugere-se que seja lavrado um documento específico para o mandato duradouro. Isso porque 

não seria coerente que o mandato duradouro, relativo à incapacidade temporária, fosse 

redigido junto com o testamento vital, que se refere apenas ao final da vida (ou seja, à 

incapacidade permanente do indivíduo). 

Da mesma forma que ocorre em relação ao testamento vital, o mandato duradouro 

também não possui previsão legal no Ordenamento Jurídico pátrio, sendo regulamentado, em 

território nacional, apenas pela Resolução nº 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 

Assim, “o mesmo fundamento que embasou a lógica da validade jurídica no testamento vital 

[...] serve para justificar a admissibilidade do mandato duradouro perante a ordem jurídica 
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brasileira”339. Ou seja: se o paciente possui liberdade e autonomia para decidir sobre as 

intervenções médicas às quais deseja, ou não, se submeter, também é razoável que seja aceito 

como válido o documento lavrado pelo próprio indivíduo, nomeando um terceiro para cuidar 

de tais assuntos por si quando estiver incapacitado de fazê-lo. 

No plano internacional, o mandato duradouro está presente nos Ordenamentos 

Jurídicos de países como Estados Unidos, Espanha, Holanda, Bélgica, Portugal, França, Porto 

Rico, Uruguai e Argentina, nas mesmas legislações que tratam do testamento vital (vistas no 

tópico acima), sendo também reconhecido pela jurisprudência Italiana340. 

 

4.3 Do Consentimento 

 

A palavra consentimento se apresenta etimologicamente, através de sua origem latina 

que quer dizer “concordância entre as partes ou uniformidade de opinião”341. É, portanto, a 

anuência do indivíduo que autoriza a lesão ou o perigo de lesão a um bem jurídico próprio e 

que se encontra no âmbito de sua autonomia pessoal. 

De acordo com a doutrina, o consentimento do ofendido, por envolver valores 

contraditórios como a autodeterminação e a disponibilidade de bens jurídicos, é uma matéria 

que pode ser compreendida como conflituosa342. Assim, ao abordar a questão das diretivas 

antecipadas de vontade, é necessário, também, que se fale a respeito do consentimento sob a 

ótica do direito penal, relacionado, especificamente, às intervenções médicas. 

 

4.3.1 Consentimento do Ofendido 

 

O consentimento do ofendido, inspirado na legislação penal italiana (art. 50, Código 

Penal Italiano), nada mais é do que uma permissão de que “o titular de um bem ou interesse 
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protegido, considerado disponível, concorde, livremente, com a sua perda”343. Embora não 

previsto em lei, o consentimento da vítima “pode excluir a tipicidade da ação ou da omissão, 

quando requisito intrínseco ao tipo legal, ou, eventualmente, quando externo a ele, afastar a 

ilicitude da conduta”344. Assim, enquanto o consentimento-atipicidade “representa o 

exercício, pela vítima, da liberdade de disposição de bens juridicamente relevantes, [...] 

assegurada em certos tipos penais e que, quando presente, exclui a tipicidade da conduta”345, o 

consentimento-justificação é a “renúncia, como vontade externalizada pelo ofendido, à 

proteção penal oferecida pelo Estado a bens jurídicos de que é titular”346, manifestando-se nos 

tipos penais nos quais é elemento integrante o dissenso entre o agente e a vítima347. 

O referido instituto se justifica pelo fato de que, em alguns casos, a tutela penal do 

Estado não é apropriada, ou a vítima não necessita de proteção. Isto quer dizer que o interesse 

estatal de conservar bens individuais apenas subsiste enquanto corresponda à vontade do 

titular, sendo que tais bens não devem ser compreendidos como lesados quando o próprio 

sujeito anuiu com sua lesão.348 

O consentimento do ofendido pode ocorrer quando se refere a um bem considerado 

disponível. Por conseguinte, como visto no primeiro tópico, a vida não pode ser considerada 

bem indisponível em toda e qualquer situação – o que já se encontra consagrado no âmbito 

médico e vem sendo discutido, também, no universo jurídico. Portanto, quando se fala, por 

exemplo, na ortotanásia (regulamentada pela Resolução nº 1.805/2006, do Conselho Federal 

de Medicina), há que se reconhecer a possibilidade de consentimento do ofendido. Assim, 

“somente o caso concreto poderia determinar a melhor solução [...], sem que se fixe, de 

antemão, ser a vida, sempre, bem indisponível”349. 

Existem, ainda, outros requisitos necessários ao consentimento do ofendido, além da 

disponibilidade do bem ou interesse jurídico. São eles: a) a concordância livre de vício, erro, 

coação, fraude ou artifício por parte do ofendido; b) o consentimento explícito (ou implícito) 
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do ofendido, não se admitindo o consentimento presumido; c) a capacidade para consentir 

(vista no item anterior); d) a anterioridade de consentimento do ofendido em relação à 

conduta do agente (pois, caso a aquiescência da vítima seja posterior à conduta do agente, se 

caracterizará como perdão e não como consentimento); e) a possibilidade de revogação do 

consentimento a qualquer momento, desde que antes do início da execução do ato pelo 

agente; f) o conhecimento do agente em relação ao consentimento do ofendido350. Destaca-se, 

ainda, que o agente não poderá extrapolar os limites do consentimento do ofendido – sendo 

que, caso tal situação ocorra, poderá caracterizar um excesso punível351. Nesse sentido: 

 

[...] é de se concluir que só na hipótese em que o consentimento é feito de 

maneira genérica, ou seja, quando a renúncia é feita de forma abrangente, de 

modo a compreender todos os delitos que possam atingir ao bem 

juridicamente tutelado, é que a justificação se opera de forma ampla. 

Contrariamente, quando a renúncia se encontra vinculada a uma modalidade 

típica, a justificação fica restrita ao consentido.352 

 

O consentimento do ofendido, embasado na dignidade da pessoa humana, é expressão 

máxima da liberdade pessoal e da autonomia da vontade. Ele é a externalização da vontade do 

indivíduo e possui, como efeito, concomitantemente, a minoração ou a exclusão da 

responsabilidade penal do agente (pois o Estado não pode punir o autor do delito se a própria 

vítima permitiu a lesão a determinado bem jurídico de sua titularidade) e a 

autorresponsabilidade da vítima (que expressou sua própria vontade).353 

Ressalta-se, ainda, que o consentimento do ofendido não deve ser confundido com o 

consentimento civil, eis que possuem naturezas diferentes e se tratam de institutos autônomos, 

que apresentam limites próprios. Nesse sentido, podem-se enumerar algumas das diferenças 

entre os dois institutos: a) o consentimento do ofendido se funda “na capacidade de 

autorização, pela pessoa, sobre a ingerência de terceiros em seus bens, de forma a diminuir ou 

                                                 
350PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito 

penal brasileiro. 14 ed. rev. atua. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 338; e NUCCI, 

Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 13 ed. rev., atua. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 

256-257. 
351NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 13 ed. rev., atua. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 257-258. 
352PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido (na teoria do delito). 3 ed. rev. e atua. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 114. 
353COELHO, Thales Cavalcanti. Implicações jurídico-penais da anuência da vítima na eutanásia 

criminalizada. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, v. 17, n. 26, 2013. Disponível em: 

<https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/1025>. Acesso em: 17 set. 2018. 

https://ojs.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/view/1025
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excluir a responsabilidade penal do agente”354, enquanto o consentimento civil se encontra 

ligado a uma relação negocial, fundamentando-se na composição entre duas ou mais partes; b) 

no consentimento do ofendido, há uma relação entre a vítima e o Estado, enquanto no 

consentimento civil há uma relação entre as próprias partes; e c) o consentimento do ofendido 

tem como finalidade a diminuição ou a exclusão da responsabilidade penal do agente, 

enquanto o consentimento civil busca a composição entre as partes.355 

 

4.3.2 Consentimento Livre e Esclarecido em Intervenções Médicas 

 

Até algum tempo atrás, as decisões médicas eram tomadas exclusivamente pelo 

médico, que buscava, de todas as formas, aplicar os tratamentos indicados – e, para tanto, 

“podia manejar e ocultar informações, valer-se do engano e inclusive da coação. Tudo, é 

claro, com o nobre propósito de beneficiar o enfermo”356. Entretanto esse paradigma foi sendo 

paulatinamente alterado, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando, 

então, “a comunidade científica, absorta com as atrocidades cometidas pelos experimentos 

nazistas em seres humanos, começou a criar parâmetros normativos a fim de impedir novas 

atrocidades”357. Dessa maneira, atualmente, o paciente participa ativamente da tomada de 

decisões médicas relativas à sua saúde. Nesse sentido: 

 

O antigo modelo de relação médico-enfermo exigia confiança e obediência 

por parte do paciente. E o médico, por seu lado, devia ter autoridade e 

cumprir com seu dever de beneficência objetiva. Nos últimos anos, esse tipo 

de relação assimétrica modificou-se. Agora o paciente espera que seus 

direitos e autonomia sejam respeitados. Ao médico se pede competência 

técnica (o chamado modelo paternalista clássico é substituído pelo modelo 

autonomista). O antigo arquétipo das relações que era vertical, inspirado na 

relação do pai com seus filhos (paternalismo) passa a ser mais horizontal 

(participativo).358 

 

                                                 
354LUCA, Heloiza Meroto de. O consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 100, p. 739-815, jan./dez. 2005. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689>. Acesso em: 18 set. 2018. 
355LUCA, Heloiza Meroto de. O consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 100, p. 739-815, jan./dez. 2005. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689>. Acesso em: 18 set. 2018. 
356SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Equilíbrio de um pêndulo: bioética e a lei: implicações médico-

legais. São Paulo: Ícone, 1998, p. 96. 
357DADALTO, Luciana. Testamento vital. 4 ed. Indaiatuba, SP: Foco, 2018, p. 15. 
358SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Equilíbrio de um pêndulo: bioética e a lei: implicações médico-

legais. São Paulo: Ícone, 1998, p. 96. 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689
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De igual modo, passou a ser utilizado, na área médica, o termo consentimento 

informado como um “novo ideal de autonomia e racionalidade359. Ele se traduz em um ato 

voluntário, sem quaisquer vícios, baseado em informações verdadeiras prestadas pelo médico 

ao seu paciente360, que leva em consideração a autonomia decisória do indivíduo a respeito de 

seu próprio estado de saúde. A esse respeito: 

 

A introdução do critério da autonomia em ética médica é recente, a partir da 

década de 70, vez que até então o critério fundamental era o da beneficência, 

que, na busca pelo bem do paciente, privilegiava o papel do médico. A 

adoção do princípio da autonomia, contudo, levou a uma verdadeira 

revolução nas relações médico-paciente: emergiu uma relação não mais entre 

sujeito (médico) e objeto (paciente), mas entre sujeitos.361 

 

Nesse âmbito, tornou-se direito inerente ao paciente decidir pelo início de um 

tratamento, mesmo que paliativo, ou até interrompê-lo, não podendo o médico descumprir a 

manifestação de vontade daquele.362 Cuida-se, dessa forma, da aplicação do princípio da 

autonomia, conforme visto anteriormente, que implica o respeito à livre decisão individual 

das pessoas sobre seus próprios interesses, sempre que se trate de escolhas racionais e 

espontâneas e não afetem a terceiros. 

A primeira resolução a abordar o consentimento do paciente foi a Resolução nº 

671/1975, do Conselho Federal de Medicina363, “que regulamenta a pesquisa clínica e 

considera a Declaração de Helsinque como guia à classe médica em matéria referente ao 

assunto”364. Com o tempo, o conceito do consentimento informado evoluiu, de maneira que, a 

partir da Resolução nº 2.056/2013, do Conselho Federal de Medicina365, passou a ser utilizado 

o termo consentimento livre e esclarecido para expressar a concordância válida do paciente a 

um tratamento, ou sua recusa a ele.. Além disso, a Resolução nº 2.136/2015, do Conselho 

                                                 
359SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Equilíbrio de um pêndulo: bioética e a lei: implicações médico-

legais. São Paulo: Ícone, 1998, p. 96. 
360JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: Unisinos, 1999, p. 43. 
361CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

77. 
362ADONI, André Luiz. Op. Cit. Pág. 420. 
363CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 671/1975. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1975/671_1975.htm>. Acesso em: 19 set. 2018. 
364DADALTO, Luciana. Testamento vital. 4 ed. Indaiatuba, SP: Foco, 2018, p. 22. 
365CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº 2.056/2013. (Art. 30). Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2013/2056_2013.pdf>. Acesso em: 19 set. 2018. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1975/671_1975.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2013/2056_2013.pdf
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Federal de Medicina366, que é “a mais recente resolução a versar sobre consentimento”367, traz 

como anexo um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido (anexo I da referida 

resolução). 

O consentimento livre e esclarecido corresponde a um novo modelo relativo à tomada 

de decisões sobre a própria saúde, tendo como fundamento o respeito à autonomia e à 

autodeterminação do paciente. Por isto, não basta que o consentimento seja informado: 

deverá, também, ser livre. Ou seja: “não pode ser obtido mediante práticas de coação física, 

psíquica ou moral ou por meio de simulação ou práticas enganosas, ou quaisquer outras 

formas de manipulações impeditivas da livre manifestação da vontade pessoal”.368 

Para que se possa falar em consentimento livre e esclarecido, são necessários que 

estejam presentes todos os requisitos próprios do consentimento do ofendido369 (vistos 

acima), destacando-se que: 

 

Para que o paciente possa validamente prestar sua anuência a um tratamento, 

ou recusar-se ao mesmo, é mister que se façam presentes quatro elementos 

essenciais: revelação adequada e veraz da informação pela equipe médica; 

compreensão da informação; consentimento voluntário e capacidade do 

doente para consentir370. 

 

Dessa forma, portanto, é necessário que o paciente receba a informação sobre seu 

estado de saúde através da equipe médica, compreenda a informação que acabou de receber, 

esteja consciente e aja voluntariamente e, então, consinta com o início (ou não) de um 

tratamento, ou, ainda, com sua interrupção.371 

Nesse contexto, para que seja válido e eficaz o consentimento, deverá ser precedido de 

esclarecimento do paciente, que precisa ser previamente informado acerca de como a equipe 

                                                 
366CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 2.136/2015. Disponível 

em:<https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2015/2136_2015.pdf>. Acesso em: 19 set. 

2018. 
367DADALTO, Luciana. Testamento vital. 4ª ed. Indaiatuba, SP: Foco, 2018, p. 25. 
368FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Reflexões sobre a bioética e o consentimento esclarecido. Revista 

Bioética, v. 2, n. 2, 2009. Disponível em: 

 <http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/458/341>. Acesso em: 20 set. 

2018. 
369MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal (Parte general). 2 ed. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 1996, p. 360 e ss. 
370CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 

144-145. 
371ALMEIDA, José Luiz Telles de. Respeito à autonomia do paciente e consentimento livre e esclarecido: 

uma abordagem principalista da relação médico-paciente. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, 1999. Tese de Doutorado. Disponível em: 

<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/4428>. Acesso em: 20 set. 2018. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2015/2136_2015.pdf
http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/458/341
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médica pretende prosseguir. Dessa forma, poderá a pessoa efetivamente prestar seu 

consentimento expresso.372 Assim, o médico tem o “dever de informar o paciente sobre a 

indicação do tratamento que se propõe a aplicar, suas consequências e seus riscos 

específicos”373, sendo que as informações prestadas devem ser suficientes para que o paciente 

possa conhecer, de fato, a situação em que se encontra. Isso porque “a eficácia do 

consentimento [...] pressupõe o conhecimento, por parte do paciente, da natureza e do alcance 

da intervenção.”374 

Ademais, para além das informações técnicas repassadas pelos médicos, os valores, 

crenças, desejos e expectativas do próprio paciente também passaram a ser essenciais quando 

da tomada de decisões375. Apenas o consentimento prestado por indivíduo capaz possui 

eficácia, sendo que a capacidade deve ser verificada a partir de análise ao caso concreto376, de 

acordo com os requisitos vistos no item anterior. 

Por outro lado, o consentimento deve fazer referência expressa à espécie e à forma da 

ação típica a ser realizada (no caso, as condutas que o médico poderá ou não adotar). Deve, 

também, ser conhecido pelo sujeito ativo (neste estudo, o médico e sua equipe).377 Além 

disso, mesmo tratamentos, cirurgias e demais procedimentos médicos realizados com fins 

terapêuticos necessitam do consentimento do ofendido, que é indispensável. Isso porque “a 

falta de consentimento cria um delito contra a liberdade individual, mesmo que tenha sido 

coroada pelo êxito”378. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
372ANDRADE, Manuel da Costa. Direito Penal Médico: SIDA: testes arbitrários, confidencialidade e segredo. 

São Paulo: Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra, 2008, p. 51-52. 
373PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito 

penal brasileiro. 14 ed. rev. atua. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 338. 
374PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito 

penal brasileiro. 14 ed. rev. atua. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 337-338. 
375GUZ, Gabriela. O consentimento livre e esclarecido na jurisprudência dos tribunais brasileiros. Revista de 

Direito Sanitário, v. 11, n. 1, p. 95-122, mar./jun. 2010. Disponível em: 

  <http://www.periodicos.usp.br/rdisan/article/view/13197>.  Acesso em: 20 set. 2018. 
376TAVARES, Juarez Estevam Xavier. O consentimento do ofendido no Direito Penal. Revista da Faculdade de 

Direito UFPR, v. 12, n. 0 (1969), p. 257-270. Disponível em: 

  <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/7163/5114>. Acesso em: 20 set. 2018. 
377Ibid. 
378PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido (na teoria do delito. 3 ed. rev. e atua. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 210. 
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5 DOS ASPECTOS JURÍDICO-PENAIS DAS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE 

VONTADE 

 

5.1 Responsabilidade Penal 

 

Durante séculos, a medicina foi vista de maneira subjetiva e religiosa379, sendo que 

não se discutiam os desígnios dos médicos, eis que estes eram cercados por uma “aura divina” 

e eram tidos como intermediários da vontade dos deuses380. Assim, na Grécia, no século VI 

a.C., Esculápio, divindade greco-romana, era o conselheiro dos médicos e, de acordo com a 

mitologia, aparecia aos doentes durante a noite e curava-os, ou os revelava um tratamento a 

ser seguido381. 

Contrariando essa visão do exercício de medicina como desígnio divino, no ano de 

460 a.C., nasceu Hipócrates, o “pai da medicina”, sendo esta, a partir de então, compreendida 

como ciência humana e não mais como uma arte divina. Hipócrates formulou, no juramento 

que leva seu nome, as regras da moralidade que devem orientar a conduta dos profissionais 

que exercem tal atividade.382 Ademais, no século XVIII a.C., o Código de Hamurabi da 

Babilônia já possuía regras com a previsão de penas aos médicos caso estes incorressem em 

erros.383 

Nessa senda, como destaca Miguel Reale, entre o final do século XIX e os primórdios 

do século XX, o médico era tido como um profissional “cujo título lhe garantia a onisciência, 

médico da família, amigo e conselheiro, figura de uma relação social que não admitia dúvida 

sobre a qualidade de seus serviços, e, menos ainda, a litigância sobre eles”384, sendo que a 

atuação médica se subsumia na relação entre a confiança do cliente e a consciência do 

médico. 

                                                 
379MORAES, Nereu Cesar de. Erro médico: aspectos jurídicos. Revista Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular, São José do Rio Preto, v. 11, n. 2, p. 55-59, junho, 1996. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-76381996000200002>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
380UDELSMANN, ARTUR. Responsabilidade Civil, Penal e Ética dos médicos. Rev. Assoc. Med. Bras., São 

Paulo, v. 48, n. 2, p. 172-182, junho 2002.   Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

42302002000200039. Acesso em: 07 ago. 2018. 
381ROMANELLO NETO, Jerônimo. Responsabilidade civil dos médicos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998. 
382SILVA, Danielly Leal da. A desmistificação da figura do médico e a sua responsabilização criminal 

quando incorrer em erro. Artigo inédito. Disponível em: 

  <http://uninovafapi.edu.br/eventos/jic2006/trabalhos/DIREITO/Oral/213%20-

%20A%20DESMISTIFICA%C7%C3O%20DA%20FIGURA%20DO%20M%C9DICO%20E%20A%20SUA

%20RESPONSABILIZA%C7%C3O%20CRIMINAL%20QUANDO%20INCORRER%20EM%20ERRO.pdf

>. Acesso em: 07 ago. 2018. 
383UDELSMANN, ARTUR. Op. Cit., p. 172-182. 
384REALE, Miguel. Código de Ética Médica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 503/47, 1977. 
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Dessa maneira, apenas a partir da segunda metade do século XX é que a humanidade 

passou a vivenciar, efetivamente, a dessacralização da referida área do conhecimento, que 

começou a tomar forma de ciência objetiva e repleta de responsabilidades385, sendo que, a 

partir de então, houve um enorme aumento das demandas judiciais para lidar com a nova 

medicina, que passou a ser uma questão do direito, especificamente do ramo do biodireito.386 

Assim, atualmente, é possível verificar o despertar da consciência da classe médica, no que 

diz respeito a este fenômeno de dessacralização de sua profissão, de forma que o médico e 

suas responsabilidades vêm tomando, com o passar do tempo, novas dimensões.387 

Torna-se imprescindível, dentro do contexto histórico-social que se vivencia nos dias 

de hoje, o estudo da responsabilidade médica, que se subdivide em três ramos principais: a 

responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal388. A 

presente análise trata especificamente da responsabilidade penal médica. A esse respeito, cabe 

destacar, primeiramente, que: 

 

Via de regra, as intervenções médicas são adequadas socialmente, devendo 

ser filtradas pelo âmbito jurídico-penal, aqueles casos em que ocorre 

“excesso” doloso ou culposo na intervenção médica, estando esta 

incongruente com o consentimento dado, se for o caso em questão389.  

 

Por isso, torna-se imprescindível abordar a possibilidade (ou não) de responsabilização 

do médico no âmbito jurídico-penal. Nesse sentido, apesar das inúmeras diretrizes que 

buscam orientar a atuação médica e preservar o profissional no exercício de seu ofício, o 

médico, ainda, encontra-se sujeito a situações das quais podem advir sérias consequências, 

que serão abordadas no presente tópico. 

 

                                                 
385RODRIGUES, Weslley Fernandes. A relação entre medicina e religião nos ex-votos pictóricos mineiros (sécs. 
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.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2018. 
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n 3, junho de 98, p. 51-64. 
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5.1.1 Noções Básicas Sobre as Teorias da Conduta 

 

Para o estudo da responsabilidade penal médica, é urgente compreender a dinâmica 

das teorias da conduta em relação ao Direito Penal. Em termos gerais, o delito é a conduta 

humana que constitui lesão ou perigo de lesão a bens jurídicos protegidos pelo direito penal, 

de caráter individual, coletivo ou difuso.390 Nesse sentido, “como expressão conceitual 

preponderante e mais correta em termos técnicos e científicos, o delito vem a ser toda ação ou 

omissão típica, ilícita e culpável”391, sendo que a ação e a omissão “constituem o primeiro 

nível do conceito do delito, ao qual se agregam os juízos de tipicidade, de ilicitude e de 

culpabilidade (conceito analítico de delito)”392. 

No âmbito do direito penal, coexistem diferentes teorias a respeito da conduta humana 

(também chamadas de teorias da ação). No presente estudo, abordam-se as seguintes: a) teoria 

causal, que se subdivide em duas: teoria causal-naturalística e teoria causal-valorativa; b) 

teoria finalista; c) teoria funcionalista, que se subdivide em duas: teoria funcional-teleológica 

e teoria funcional-sistêmica; d) teoria da imputação objetiva. 

As duas teorias causais começaram a ser desenvolvidas no final do século XIX e início 

do século XX: a teoria causal-naturalística e a teoria causal-valorativa. Para a primeira, 

também chamada de sistema clássico ou sistema Liszt-Beling, a ação humana, compreendida 

como um movimento corporal voluntário que causa modificações no mundo do ser, gera 

resultados de lesão ou de perigo de lesão a bens jurídicos393. Ou seja, para a teoria em 

questão, “bastava ao tipo seus elementos objetivos, eis que o dolo e a culpa não integravam o 

fato típico, mas sim a culpabilidade”394. Já a segunda, também conhecida como sistema 

neoclássico, dos quais são importantes representantes E. Mezger e W. Sauer, admitiu “um 

conceito valorativo de ação – conduta humana como atuação da vontade no mundo exterior –, 

mas que não deixou de ser um conceito causal”395. 
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Em oposição ao sistema causal, surgiu, na década de 1930, na Alemanha, a teoria 

finalista da ação, que teve Hans Welzel como um de seus principais expositores396 e 

representou uma mudança radical em relação às correntes anteriores397. Para esta teoria, “a 

vontade não pode ser separada de seu conteúdo, isto é, de sua finalidade, posto que toda 

conduta humana deve ser voluntária e toda vontade tem um fim”398. Isto é, a finalidade da 

ação se baseia no fato de que o homem, em decorrência de seu saber causal, pode prever, 

dentro de determinados limites, as consequências de seus atos, ao realizar um planejamento 

visando tais fins. Em outras palavras, a ação humana é o exercício de uma atividade 

finalista399. 

A teoria finalista da ação trouxe inúmeras inovações. Em primeiro lugar, modificou as 

categorias dogmáticas, retirando o dolo e a culpa da culpabilidade e inserindo-os no tipo de 

injusto, que passou a possuir, então, um elemento subjetivo. Assim, para além da tipicidade 

objetiva, passou a existir, também, a tipicidade subjetiva400. Além disso, dessa orientação 

vieram outras importantes contribuições para a teoria do delito: um conceito pessoal de 

injusto (que leva em conta os elementos pessoais, relativos ao autor, na ação e no resultado), 

uma culpabilidade puramente normativa, e uma diferenciação entre erro de tipo e erro de 

proibição401. 

O finalismo triunfou na doutrina penal pátria e foi adotado, inclusive, na legislação 

penal, com a reforma da parte geral do Código Penal em 1984. Entretanto, “ao mesmo tempo 

em que se tornou a matiz teórica dominante em nosso direito penal, o finalismo sofreu 

fraturas teóricas internas, especialmente no tema atinente à definição de crime”402. Isso 

porque o grande progresso trazido pela teoria finalista se limita ao tipo subjetivo, de maneira 
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que “para a realização do tipo objetivo, considera ela suficiente a mera relação de causalidade, 

no sentido da teoria da equivalência. Com isso, o tipo continua demasiado extenso”403. 

Apesar disso, o prestígio da teoria finalista foi tão grande que a teoria da imputação 

objetiva, apesar de se constituir em doutrina apartada daquela, é encarada como um 

instrumento de correção das eventuais distorções do finalismo.404 

Como reação ao finalismo, há um ressurgimento do normativismo, sob várias formas e 

matizes. Essa tendência funcionalista é marcada, em especial, por dois movimentos: a teoria 

funcional-teleológica, também chamada de teoria funcionalista moderada ou teoria 

personalista da ação, que tem como expositor Claus Roxin; e a teoria funcional-sistêmica, 

também chamada de teoria funcionalista radical ou teoria da evitabilidade individual, liderada 

por Günther Jakobs405. 

Para a corrente funcional-teleológica, o Direito Penal deve ser estruturado de maneira 

que “quando as soluções alcançadas no caso concreto, por aplicação dos conceitos abstratos 

deduzidos da sistematização dogmática, sejam insatisfatórias, elas podem ser corrigidas de 

acordo com os princípios garantistas e as finalidades político-criminais do sistema penal”406. 

Assim, o Direito Penal passa a ser estruturado teleologicamente. Aqui, a ação é compreendida 

funcionalmente como uma manifestação/exteriorização da personalidade humana, sendo que 

apenas as condutas “dominadas ou domináveis pela consciência e vontade podem resultar em 

manifestação da personalidade”407. Isto posto, considera-se a ação como uma categoria pré-

jurídica que coincide com a realidade da vida e não é puramente naturalista nem finalista. 

Ademais, “outros aspectos peculiares dessa doutrina vêm a ser o critério funcional da teoria 
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da imputação objetiva (tipicidade) e a extensão da culpabilidade a uma nova categoria 

sistemática, a responsabilidade (culpabilidade/necessidade preventiva da penal)”408. 

Já a proposta funcionalista-sistêmica pode ser caracterizada por uma radicalização do 

“critério funcional, de modo que os parâmetros necessários para o desenvolvimento estrutural 

do sistema penal – e, por conseguinte, da dogmática – encontram-se no interior do próprio 

sistema, não se sujeitando a limites externos”409. Nesse sentido, Jakobs concebe o Direito 

Penal como um “sistema normativo fechado, autorreferente (autopoiético) e limite a 

dogmática jurídico penal à análise normativo-funcional do Direito positivo, em função da 

finalidade de prevenção geral positiva da pena”410, excluindo, portanto, as considerações 

empíricas não normativas e as valorações externas ao sistema jurídico positivo. A presente 

teoria se preocupa, tão somente, com os fins da pena, e não com os fins do Direito Penal. 

Desse modo, ao Direito Penal cabe “reestabelecer no plano comunicativo a vigência 

perturbada da norma, por meio da pena que, como resposta, confirma a norma”411. Entretanto 

a “compreensão simbólica do Direito Penal é levada a extremos tais que o conceito de bem 

jurídico perde substancialmente o seu conteúdo material e sua função de crítica do Direito 

Penal”412, sendo que o normativismo radical de Jakobs repercute de forma drástica nas 

categorias dogmáticas, o que, paulatinamente, provoca sua fragmentação. 

De outro lado, a teoria da imputação objetiva é, também, relevante ao Direito Penal 

brasileiro, “pois entende que toda conduta apresenta um significado no seio social, 

depreendido através do agir comunicativo dos seus integrantes. Assim, a conduta só poderá 

ser atribuída ao agente se criar um desarranjo na sociedade, desestruturando-a”413. Nesse 

sentido, é possível dizer que “a moderna teoria da imputação objetiva, além de projetar suas 

valorações exclusivamente sobre a vertente objetiva dos tipos penais, outorga à imputação 

uma função adicional [...]: a determinação do sentido social de um comportamento”414. 

                                                 
408Idem. 
409BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 

134. 
410BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 

135. 
411PRADO, Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Op. Cit., p. 240. 
412BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 

136. 
413LUCA, Heloiza Meroto de. O consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Revista da 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 100, p. 739-815, 2005. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689/70297>. Acesso em: 04 out. 2018. 
414PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de. Teorias da imputação objetiva do resultado: uma 

aproximação crítica a seus fundamentos. 2ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2006, p. 70. 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689/70297


98 
 

A imputação objetiva tem suas origens na filosofia de Friedrich Hegel, propagada no 

século XIX. Posteriormente, no século XX, Richard Honing e Karl Larenz introduziram-na, 

também, no sistema penal415. Já no início da década de 70, foi retomada e aperfeiçoada por 

Claus Roxin e Günther Jakobs, que lhe deram seus contornos atuais e chegaram a uma 

concepção moderna da matéria, que possui como escopo resolver problemas não solucionados 

pelas teorias causalista e finalista416, através de “uma nova metodologia de análise e 

delimitação do alcance do tipo objetivo”417.  Ela se consubstancia, em outras palavras, em um 

“complemento corretivo – e, em certas ocasiões, de superação – das diversas teorias 

causais”418. 

Sob o olhar da referida teoria, “para que um fato seja considerado objetivamente 

típico, não bastam somente a ação, tipicidade, causalidade e resultado; exige-se também outro 

elemento integrante do tipo penal, que seria a imputação objetiva”419. Por conseguinte, pode-

se dizer que “não basta apenas que o resultado tenha sido praticado pelo agente para que se 

possa afirmar a sua relação de causalidade. Passa a ser necessário também que ele possa lhe 

ser imputado juridicamente”420. A teoria da imputação objetiva, portanto, visa estabelecer 

critérios normativos que possam diferenciar os fatos jurídico-penalmente relevantes daqueles 

irrelevantes, atribuindo àqueles um sentido social típico421. 

Na compreensão de Claus Roxin, para que possa haver a imputação objetiva, seria 

necessária a existência de três condições: a) a criação ou o aumento de um risco não 

permitido; b) a realização deste risco não permitido no resultado concreto; c) que o resultado 
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se encontre dentro do alcance do tipo, ou seja, dentro da esfera de proteção da norma422. A 

contrariu sensu, o resultado não poderá ser imputado ao agente, não se aperfeiçoando o tipo 

objetivo, sempre que ocorra uma das seguintes situações: 

 

1) O resultado decorra do exercício de um de risco permitido ou de uma ação 

do agente que tenha visado apenas diminuir um risco não-permitido; 2) O 

risco não-permitido não chegue a se realizar no resultado concreto; 3) O 

resultado se encontre fora do alcance do tipo ou da esfera de proteção da 

norma.423 

 

Günther Jakobs, por sua vez, acrescenta à imputação objetiva um novo elemento, que 

seria a violação de um papel social por parte do indivíduo. Para ele, como o homem é um ser 

social, divide seu espaço com outros e mantém contatos sociais, sendo que cada indivíduo é 

portador de um papel424. Dessa forma, “se a conduta do agente transcende os padrões de 

comportamento da sociedade, falar-se-á em risco proibido, de modo que há uma violação 

relevante de seu papel social, sendo, por conseguinte, cabível a imputação objetiva”425.  A 

partir de tal perspectiva, Jakobs aponta quatro situações delimitadoras da imputação objetiva: 

a) risco permitido; b) princípio da confiança; c) proibição de regresso; e d) competência ou 

capacidade da vítima426. 

Dessa maneira, são necessárias algumas considerações a respeito do consentimento do 

ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Isso porque o consentimento é a principal 

forma de autocolocação em perigo da vítima, com sua consequente responsabilização, capaz 
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df?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541271388&Signature=S1yl%2F3pHrT16

vf3NppYCR%2BzyDxg%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DA_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf>. Acesso em: 03 

out. 2018. 
423STIVANELLO, Gilbert Uzêda. Teoria da imputação objetiva. Revista CEJ, v. 7, n. 22, p. 70-75, 2003. 

Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/566/746>. Acesso em: 03 out. 

2018. 
424JAKOBS, Günther. A imputação objetiva no direito penal. (Trad.). André Luís Callegari. 2 ed. rev. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 24. 
425VALENTE, Victor Augusto Estevam; OLIVEIRA, André Tito da Motta. Imputação objetiva: um panorama à 

luz do direito penal brasileiro. Revista Jurídica Orbis, v. 2, n. 1, p. 348-368, 2012. Disponível em: 

<http://www.cesrei.com.br/ojs/index.php/orbis/article/view/116/116>. Acesso em: 04 out. 2018. 
426JAKOBS, Günther. A imputação objetiva no direito penal. (Trad.). André Luís Callegari. 2 ed. rev. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 33. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37395074/A_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541271388&Signature=S1yl%2F3pHrT16vf3NppYCR%2BzyDxg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37395074/A_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541271388&Signature=S1yl%2F3pHrT16vf3NppYCR%2BzyDxg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37395074/A_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541271388&Signature=S1yl%2F3pHrT16vf3NppYCR%2BzyDxg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37395074/A_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541271388&Signature=S1yl%2F3pHrT16vf3NppYCR%2BzyDxg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_TEORIA_DA_IMPUTACAO_OBJETIVA.pdf
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/566/746
http://www.cesrei.com.br/ojs/index.php/orbis/article/view/116/116
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de diminuir ou excluir a responsabilidade penal (ou seja, a imputação objetiva do resultado) 

do agente427. Nesse sentido: 

 

Ao contrário do posicionamento adotado pela doutrina tradicional, que 

enfrenta a questão do consentimento do ofendido como causa supralegal de 

exclusão da ilicitude, atuando sobre o segundo elemento do crime, a teoria 

da imputação objetiva trabalha a matéria no âmbito do próprio tipo penal, 

tornando atípica a conduta do agente, por considerar que o resultado se 

origina de um risco permitido.428 

 

Isso posto, diante do consentimento válido da vítima, a ação passa a ser desenvolvida 

no âmbito de um risco tolerado pela sociedade, como representação da autonomia da pessoa 

no contexto social, sendo incapaz de ofender o bem jurídico tutelado429. Nesse sentido, “a 

principal função dos bens jurídicos é o livre desenvolvimento do indivíduo, de forma que sua 

livre disposição pelo portador não implica a lesão destes bens, mas antes a sua expressão”430. 

Entretanto, no entendimento de Roxin, “o consentimento não pode recair sobre bens cuja 

lesão se dirija à sociedade, pois eles não estão à disposição daquele que consente, não 

podendo ser objeto de consentimento”431. Para ele, existem duas teorias abordam a eficácia do 

consentimento nos tipos penais que buscam proteger interesses particulares e sociais: para a 

primeira, deve-se escolher se, no caso concreto, está sendo protegido o interesse particular ou 

social; para a segunda, ambos os interesses são tutelados simultaneamente, tornando o 

consentimento ineficaz432. 

Destarte, é imprescindível a análise da teoria da imputação objetiva voltada à atividade 

médica433, objeto do presente trabalho. Ressalta-se, primeiramente, que o médico, enquanto 

agir de acordo com a lex artis, estará atuando dentro dos limites do risco permitido à 

medicina, atividade que lhe impõe lidar diariamente com a vida e a morte de inúmeras 

                                                 
427LUCA, Heloiza Meroto de. O consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Revista da 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 100, p. 739-815, 2005. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689/70297>. Acesso em: 04 out. 2018. 
428SALGE, Cláudia Aparecida. A teoria da imputação objetiva e o nexo de causalidade no direito penal. Revista 

Jurídica UNIJUS – Universidade de Uberaba, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. V. 7, N. 1, p. 

35-48, nov. 2004. Uberaba, MG. Disponível em: 

  <http://revistas.uniube.br/index.php/unijus/article/viewFile/1031/1206#page=35>. Acesso em: 05 out. 2018. 
429Idem. 
430LUCA, Heloiza Meroto de. O consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Revista da 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 100, p. 739-815, 2005. Disponível 

em:<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689/70297>. Acesso em: 04 out. 2018. 
431Idem. 
432LUCA, Heloiza Meroto de. O consentimento do ofendido à luz da teoria da imputação objetiva. Revista da 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 100, p. 739-815, 2005. Disponível 

em:<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689/70297>. Acesso em: 04 out. 2018. 
433JESUS, Damásio E. de. Imputação Objetiva. 3 ed. rev. e atua. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 158-159. 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689/70297
http://revistas.uniube.br/index.php/unijus/article/viewFile/1031/1206#page=35
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689/70297
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67689/70297
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pessoas. No Brasil, atualmente, é permitido ao médico “limitar ou suspender procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e 

incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal”434, não havendo que 

se falar em incremento de risco em tais situações, já que o médico estará agindo dentro dos 

limites de sua atividade profissional, atuando dentro de um risco permitido.  A esse respeito: 

 

Quando o médico entende que determinada terapêutica não é adequada para 

um enfermo, e resolve não iniciar ou descontinuar seu uso, ele está 

exercitando a faculdade de indicação de um tratamento, perfeitamente 

compatível com a atividade médica.435 

 

Nesse contexto, as atividades médicas com finalidades terapêuticas também seriam 

atípicas, tendo em vista que são incentivadas pela ordem jurídica posta, hipótese na qual a 

atuação médica encontra-se dentro dos limites da lex artis e, portanto, plenamente 

justificada.436 Entretanto, pelos mesmos motivos, permanecem vedadas condutas como, por 

exemplo, a eutanásia ativa, tendo em vista que demandariam a atuação do médico para além 

dos limites permitidos pela lex artis, gerando um risco não permitido pelo Ordenamento 

Jurídico pátrio. 

Por outro lado, de acordo com a compreensão de Günther Jakobs, enquanto o médico 

se mantiver nos estritos limites de seu papel, não responderá por um curso lesivo. Nesse 

sentido, o autor destaca que: 

 

O médico deve curar a enfermidade do paciente, se este assim o deseja; se o 

paciente não quer a cura, o que se sucede será seu próprio risco. O médico, 

ademais, só domina o risco derivado da enfermidade: que o paciente se 

incline demasiado para fora ao olhar pela janela, ou que seja ameaçado com 

uma arma de fogo por uma visitante irada, não é assunto do médico, ao 

menos não como médico. E, finalmente, está obrigado a preservar o paciente 

dos riscos da enfermidade só na medida em que isso corresponda a um 

padrão ideal do comportamento esperado. Nenhum médico está obrigado a 

realizar semanalmente em seus pacientes exames gerais.437 

 

                                                 
434CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.805/2006. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm>. Acesso em: 05 out. 2018. 
435BOMFIM, Luane Rodrigues. Eutanásia: questões éticas e jurídico-penais relevantes. Salvador: XI Revista do 

CEPEJ, p. 295-315, 2009. Disponível em: <https://direito.ufba.br/sites/direito.ufba.br/files/revista_do_cepej_-

_n_11.pdf#page=295>. Acesso em: 06 out. 2018. 
436BOMFIM, Luane Rodrigues. Eutanásia: questões éticas e jurídico-penais relevantes. Salvador: XI Revista do 

CEPEJ, p. 295-315, 2009. Disponível em: <https://direito.ufba.br/sites/direito.ufba.br/files/revista_do_cepej_-

_n_11.pdf#page=295>. Acesso em: 06 out. 2018. 
437JAKOBS, Günther. A imputação objetiva no direito penal. (Trad.). André Luís Callegari. 2 ed. rev. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 26. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm
https://direito.ufba.br/sites/direito.ufba.br/files/revista_do_cepej_-_n_11.pdf#page=295
https://direito.ufba.br/sites/direito.ufba.br/files/revista_do_cepej_-_n_11.pdf#page=295
https://direito.ufba.br/sites/direito.ufba.br/files/revista_do_cepej_-_n_11.pdf#page=295
https://direito.ufba.br/sites/direito.ufba.br/files/revista_do_cepej_-_n_11.pdf#page=295
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Jakobs afirma, ainda, apoiado na competência ou capacidade da vítima, que, em 

relação aos cuidados médicos intensivos, seria lícito ao médico suspender certas prestações 

realizadas através de aparelhos que mantêm o paciente vivo, quando essas prestações não 

fossem mais indicadas medicamente. Para ele, apesar do desligamento dos aparelhos se 

caracterizar como um ato comissivo com efeitos causais sobre a morte do doente, o médico se 

mantém em seu papel e não se atribui uma atividade alheia, sendo que “constitui uma 

fatalidade do paciente o fato de estar posicionado de uma maneira propensa a sofrer o 

dano”438. 

 

5.1.2 Crimes em Espécie 

 

Se do atendimento e/ou do tratamento médico resultar uma lesão, uma incapacidade, 

ou, ainda, o óbito do enfermo, desde que exista indicação de um possível atendimento 

equivocado, poderá ser cogitada a prática de um delito439. Isso também pode ocorrer nos casos 

em que não haja o consentimento do paciente para determinado tratamento ou, ainda, quando 

a atividade médica for além do consentimento prestado pelo ofendido. 

O crime de homicídio culposo é um desses exemplos. O Código Penal prevê o fato de 

matar alguém, mediante culpa, como conduta punível440. Nesse sentido, a culpa “não cuida da 

finalidade da conduta (que quase sempre é lícita), mas da não-observância do dever de 

cuidado pelo sujeito, causando o resultado”441, não desejado e classificado como crime442. 

Nessa esteira, a ocorrência do resultado morte, no caso de erro profissional443, é 

tratada de modo mais severo do que o homicídio culposo decorrente de situação diversa, 

sendo descrita pelo artigo 121, § 4º, do Código Penal, que trata especificamente da 

                                                 
438JAKOBS, Günther. Op. Cit., p. 31-32. 
439MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. A responsabilidade penal por erro médico. Revista Jurídica da FURB, 

nº 3, junho de 98, p. 51-64. 
440BRASIL. Código Penal Brasileiro. Art. 121. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 25 set. 2018 
441DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. São Paulo: Freitas Bastos, 1986. 
442Nesse caso, “a direção finalista da ação não corresponde à diligência devida. Há a infração do dever objetivo 

de cuidado exigível na vida de relação e, como decorrência da inobservância do cuidado devido, produz-se um 

resultado material externo (morte) não querido pelo autor”. Resultado este que integra o tipo de injusto culposo 

(PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: parte especial: v. 4. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 78). 
443Cabe salientar que, a morte provocada pela inobservância de regra técnica, apenada mais severamente com a 

causa de aumento do art. 121, § 4.º, do CP, não se confundo com a imperícia (modalidade de culpa do art. 121, 

§ 3.º, CP). (PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: parte especial: v. 4. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 79). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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“inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício” como fatores incidentes no caso 

do resultado444. 

Outro exemplo é o delito de lesões corporais, consistente em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem. As lesões são divididas, pelo Código Penal, quanto à sua 

gravidade, em simples, grave e gravíssima. Contudo referida classificação só se aplica aos 

casos nos quais o sujeito ativo teve a intenção de lesionar. No caso específico da lesão 

corporal culposa, precisamente na modalidade imperícia (leia-se: falta de conhecimentos 

técnicos precisos para o desempenho de profissão), a gravidade da lesão não influi na pena. 

Cumpre ressaltar, em relação às lesões corporais culposas, que, em inúmeros 

procedimentos médicos, a ofensa à integridade e à saúde do paciente se fazem necessárias, eis 

que são parte do tratamento do problema que se apresenta. Portanto, caso haja a necessidade 

de realização de uma lesão corporal que possa ofender a saúde do paciente, mas que, 

reconhecidamente, faça parte do tratamento, não haverá qualquer crime445. 

Observa-se que inúmeras outras condutas típicas podem advir da atividade médica, 

onde se destacam, dentre os crimes contra a pessoa, além do homicídio culposo, o doloso, a 

eutanásia (art. 121, § 1.º, CP); a participação em suicídio (art. 122, CP); o infanticídio em 

coautoria ou participação (art. 123, CP); o aborto com ou sem o consentimento da gestante 

(arts. 124 a 128, CP); as já mencionadas lesões corporais (art. 129, CP); a omissão de socorro 

(art. 135, CP); o condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial (art. 135-A, 

CP); o constrangimento ilegal (art. 146, CP). Dentre os crimes contra a saúde pública, a 

omissão de notificação de doença (art. 269, CP); o exercício ilegal da medicina (art. 282, CP); 

o curandeirismo (art. 284, CP), o tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); a prescrição 

ou ministração culposa de drogas (art. 38, da Lei 11.343/2006). Dentre os crimes contra a fé 

pública, a falsidade de atestado médico (art. 302, CP). Nos crimes contra a administração da 

justiça, o delito de falso testemunho ou falsa perícia (art. 342, CP). Destaque-se, ademais, a 

responsabilização criminal médica prevista na Lei de Esterilização e Planejamento Familiar 

(arts. 15 a 18, da Lei 9.263/96); na Lei de Transplante de Órgãos (arts, 14 a 20 da Lei 

9.434/97); na Lei de Manipulações Genéticas (arts. 24 a 26 da Lei 11.105/2005), dentre 

                                                 
444BRASIL. Código Penal Brasileiro. Art. 121. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 25 set. 2018. 
445PRATES, Núria Derviche; MARQUARDT, Marcelo. A Responsabilidade Penal do Médico e o Processo 

Penal. Simpósio Medicina e Direito. Jornal Vascular Brasileiro. v. 2, n. 3, 2003, p. 241-247. Disponível em: 

<http://jvascbras.com.br/pdf/03-02-03/simposio/03-02-03-241.pdf>. Acesso em: 27 set. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://jvascbras.com.br/pdf/03-02-03/simposio/03-02-03-241.pdf
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outras. Entretanto, como não é esse o objetivo deste trabalho, não serão analisados os 

referidos delitos de forma pormenorizada446. 

 

5.1.3 A Persecução Penal 

 

A persecução penal inicia-se, geralmente, por ato do Ministério Público, através do 

oferecimento da denúncia pelo Promotor de Justiça que, baseado em indícios de ocorrência do 

delito, dirige-se ao Poder Judiciário para que o suspeito seja processado. 

Os indícios apresentados pelo Ministério Público, quando do início da ação penal, 

geralmente são colhidos pela Polícia Civil em inquérito policial, que faz parte de uma fase 

pré-processual e visa à elucidação de fatos, sendo tomados depoimentos e recolhidas provas 

que porventura existam.447 

Cabe destacar que, em certos casos, para que o Ministério Público possa propor a 

denúncia, deve haver autorização da vítima, como, por exemplo, nos casos de lesões corporais 

culposas, onde a representação do ofendido é condição de procedibilidade448, uma vez que a 

ação penal é pública condicionada à sua representação. Nessa senda, depois de oferecida a 

denúncia, o acusado deverá ser citado para defender-se no curso do processo penal. 

Importa ressaltar que a prova na apuração dos delitos eventualmente praticados pelo 

médico consistirá no exame de corpo de delito, na inquirição do acusado, na oitiva de 

testemunhas, em prova documental, como, por exemplo, os documentos elaborados pelo 

médico (anamnese, prontuário, receituário e outros, como os escritos por médicos assistentes, 

enfermeiros, anotações da sala cirúrgica, etc.)449, além de perícias, bem como qualquer outra 

prova que não seja ilícita. 

                                                 
446Para um estudo mais aprofundado, vide: ROMEO CASABONA, Carlos Maria. El médico y el Derecho 

penal. Barcelona: Bosch, 1981; GÓMEZ RIVERO, Maria del Carmen Gómez. La responsabilidad penal del 

médico. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanc, 2008; CARVALHO, Gisele Mendes. Suicidio, eutanasia y Derecho 

Penal: estudio del art. 143 del Código penal español y propuesta “de lege ferenda”. Granada: Editorial 

Comares, 2009: ANDRADE, Manuel da Costa. Direito Penal médico: SIDA: testes arbitrários, 

confidencialidade e segredo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.  
447PRATES, Núria Derviche; MARQUARDT, Marcelo. A Responsabilidade Penal do Médico e o Processo 

Penal. Simpósio Medicina e Direito. Jornal Vascular Brasileiro. v. 2, n.3, 2003, p. 241-247. Disponível em: 

<http://jvascbras.com.br/pdf/03-02-03/simposio/03-02-03-241.pdf>. Acesso em: 27 set. 2018. 
448LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 9 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 397 e ss. 
449Ainda que se tenha a questão do sigilo médico, o Ministério Público possui atribuições e o Juiz possui 

competência para requisitarem informações com relação aos prontuários de vítimas de homicídio culposo, no 

caso de ação penal, sendo que o sigilo médico não pode ser suscitado para encobrir condutas criminosas. Nesse 

sentido, vide FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico. 4 ed. São Paulo: Fundação Byk, 1987, p. 107. 

http://jvascbras.com.br/pdf/03-02-03/simposio/03-02-03-241.pdf
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Portanto, no decorrer da ação penal, haverá a verificação da presença de culpa, em 

uma de suas modalidades (imprudência, imperícia, negligência), ou do dolo, capazes de 

motivar a responsabilização criminal do profissional médico, de forma que, apenas quando 

evidenciada tal situação, de maneira clara e inequívoca, será possível a condenação 

daquele.450 Em caso contrário, o acusado deverá ser absolvido quando seja crível a hipótese 

de sua inocência, demonstrada por qualquer elemento ou espécie de prova. 

Destaca-se, ainda, que os crimes de menor potencial ofensivo (aqueles com pena 

máxima de até dois anos de prisão), são julgados através do Juizado Especial Criminal451. Em 

rito próprio, são previstas medidas despenalizadoras a este tipo de delitos, desde que 

preenchidos todos os requisitos definidos pela lei, tais como a composição civil452, a transação 

penal453 e a suspensão condicional do processo454. 

 

5.1.4 Reflexos da Condenação ou Absolvição Penal na Esfera Cível 

 

Cabe mencionar quais os reflexos gerados na seara civil, em decorrência de uma 

condenação ou de uma absolvição no âmbito penal. Nesse sentido, veja-se que o Código Civil 

dispõe, em seu artigo 935, que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se 

podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando 

estas questões se acharem decididas no juízo criminal”455. No mesmo sentido, estatui o 

Código de Processo Penal, em seu artigo 63, que, quando “transitada em julgado a sentença 

condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do 

dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”456. 

Assim sendo, é visível que a existência da sentença penal condenatória não mais 

permite, no juízo cível, a discussão sobre o fato e suas particularidades, de forma que, quando 

definitivamente assentada a responsabilidade do autor do fato, permite-se o debate, no cível, 

                                                 
450Idem. 
451BRASIL. Lei n. 9.099/95. Art. 61. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. 

Acesso em: 28 set. 2018. 
452BRASIL. Lei n. 9.099/95. Art. 74. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. 

Acesso em: 28 set. 2018. 
453BRASIL. Lei n. 9.099/95. Art. 76. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. 

Acesso em: 28 set. 2018. 
454BRASIL. Lei n. 9.099/95. Art. 89. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. 28 

set. 2018. 
455BRASIL. Código Civil Brasileiro. Artigo 935, in fine. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 
456BRASIL. Código de Processo Penal. Artigo 63, in fine. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
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apenas a respeito do quantum indenizatório457. Portanto, além das implicações penais ao 

agente, a decisão criminal pode, também, atingir seu patrimônio, ante a obrigatoriedade de 

reparar o prejuízo que causou. Porém, caso a sentença criminal seja absolutória, com o 

reconhecimento da inexistência da prova do fato, da não participação do agente na infração 

penal, ou que tenha agido ao abrigo de excludentes de antijuridicidade (art. 386, incisos I, II, 

IV e V, respectivamente), a repercussão é a “não aplicação de penas e a impossibilidade de se 

voltar a tratar da matéria civilmente, estando ele isento do pagamento de qualquer 

indenização”458. 

De modo diverso, sendo a absolvição fundada em não ser o fato ilícito penal, tratar-se 

de agente isento de pena, ou por insuficiência probatória (art. 386, incisos III, VI e VII, do 

Código de Processo Penal459), é “viável o litígio cível a respeito do dever de ressarcir os 

prejuízos”460. 

Ademais, a obrigatoriedade de reparação de danos, no que se refere às atividades do 

médico, está expressa no art. 951, do Código Civil, segundo o qual: 

 

[...] o disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de 

indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, 

por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, 

agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.461 

 

Estabelece, também, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 

4º, a responsabilidade dos profissionais liberais, desde que verificada a culpa462. 

Por fim, ressalta-se que a indenização decorrente do ato médico ilícito inclui os danos 

pessoais, materiais e morais, conforme estatui a Constituição Federal, em seu 5º, inciso X, 

tratando-se, ainda, de matéria sumulada (Súmula 37, do STJ463). 

 

                                                 
457COSTA, Alexandre Araújo; COSTA, Henrique Araújo. Erro Médico: Responsabilidade Civil e Penal de 

Médicos e Hospitais. Brasília: Thesaurus, 2008, p. 37. 
458MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Prova Criminal. Modalidades. Valoração. Curitiba, Juruá, 1996, p. 

111. 
459BRASIL. Código de Processo Penal. Artigo 386, incisos III, VI e VII. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 
460MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Op. Cit. 
461BRASIL. Código Civil Brasileiro. Artigo 951, in fine. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 
462BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em 30 set. 2018. 
463BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 37. “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano 

moral oriundos do mesmo fato”. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf>. 

Acesso em: 30 set. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf
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5.2 Responsabilidade Médica, Consentimento do Ofendido e as Diretivas Antecipadas de 

Vontade 

 

O estudo da responsabilidade médica, hoje em dia, é uma preocupação tanto de 

médicos quanto de juristas. Dessa maneira, qualquer intervenção médica “comporta de certa 

forma uma intrusão na integridade física ou psíquica do ser humano, ou mesmo na sua 

liberdade”464, sendo que, de maneira abrangente, pode-se dizer que o tratamento médico 

engloba todas as possíveis ações e omissões que o médico desenvolve em seu paciente. Nesse 

sentido: 

 

O tratamento médico, numa visualização multifária, abrange a visita médica 

(exame do corpo do paciente); atividades preparatórias diretamente ligadas a 

um diagnóstico (pesquisa radiológica, colheita de sangue, etc.), atividades 

com finalidade operatória (uso de narcóticos antes da cirurgia) ou com 

finalidade de preparar a execução de outras intervenções cirúrgicas; 

profilaxia (vacinas, soros, etc.); tratamento elidente da dor (ministração de 

injeções contra a dor); ministração de fármacos (via oral, via subcutânea, via 

intramuscular, via endovenosa, via endoarterial, via endorraqueana, via 

parental, via retal, etc.); intervenções terapêuticas várias, em favor do 

paciente (operações, eletrochoque, tratamentos físico e psíquico, etc.); 

intervenções em favor de terceiros (transplante de órgãos, transferência de 

tecido cutâneo, transfusão de sangue, etc.) e intervenções sem finalidade 

terapêutica (inseminação artificial, tratamento cosmético e plástico, 

experiências em ser humano, etc.).465 

 

Em geral, o tratamento médico, se realizado de acordo com a lex artis, pode ser 

considerado lícito, e diversos são os fundamentos para tanto: 

 

Tipicidade justificada e atipicidade; gestão de negócios; estado de 

necessidade; exercício regular de direito; causa de exclusão da culpabilidade; 

ausência de culpabilidade; causa supralegal de justificação; adequação 

social; direito consuetudinário; interesse prevalente; meio justo para um fim 

justo, etc.466 

 

No presente estudo, foi abordada, no tópico 4.3.1, a questão do consentimento do 

ofendido como causa de atipicidade da conduta e, também, como causa supralegal de 

                                                 
464SOUZA, Paulo Vinícius Sporleder de. Direito penal médico. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 

13. 
465PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido (na teoria do delito). 3 ed. rev. e atua. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 195. 
466PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido (na teoria do delito). 3 ed. rev. e atua. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 195. 
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exclusão da antijuridicidade. Posteriormente, também foi abordada a questão da imputação 

objetiva, relacionada ao consentimento do ofendido. 

Dentro desse contexto, é possível constatar que “há importantes extensões no campo 

do Direito Penal em favor da autonomia da vítima”467, não podendo ser negada a relevância 

jurídica do consentimento, eis que diz respeito à vontade própria do indivíduo em relação aos 

seus direitos personalíssimos468. É nesse sentido que se conclui, então, que, no âmbito 

médico, “o consentimento é um pressuposto necessário à legitimação e justificação da 

intervenção médica”469. 

Além disso, como visto anteriormente, as diretivas antecipadas de vontade, legítimas 

formas de manifestação prévia da vontade do indivíduo, apesar de ainda não possuírem 

normativas federais que as regulamentem, são reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina e possuem validade jurídica dentro do país. Ou seja: 

 

Não obstante a inexistência de norma jurídica específica acerca do 

testamento vital no Brasil, uma interpretação integrativa das normas 

constitucionais e infraconstitucionais concede aparato para a defesa da 

validade do testamento vital no ordenamento jurídico brasileiro, posição já 

aceita nos tribunais brasileiros.470 

 

Esse mesmo entendimento é válido tanto para o testamento vital quanto para o 

mandato duradouro. Por isso, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

autonomia, bem como os direitos fundamentais à vida digna e à saúde, dão base ao 

reconhecimento das diretivas antecipadas de vontade no Brasil. 

Tanto é assim que, além do artigo 15, do Código Civil, reconhecer que “ninguém pode 

ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica”471. Também as Leis nº 10.241/1999, do Estado de São Paulo472, nº 16.279/2006, do 

                                                 
467MINAHIM, Maria Auxiliadora; PORTUGAL, Daniela. Testamento Vital: Os Limites e Consequências 

Jurídico-Penais do Exercício da Autonomia em Face das Diretivas Antecipadas de Vontade. Conpedi Law 

Review, v. 1, n. 10, p. 316-335, 2016. Disponível em: 

<http://indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/3423>. Acesso em: 02 out. 2018. 
468PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido (na teoria do delito). 3 ed. rev. e atua. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 201. 
469PIRES FILHO, Luiz Alberto Brasil Simões; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Dos limites do consentimento do 

ofendido nas intervenções médicas: O caso dos transplantes de órgãos. Sistema Penal & Violência, v. 4, n. 2, 

p. 220-231. Disponível em:  

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/view/7091/8814>. Acesso em: 

02 out. 2018. 
470DADALTO, Luciana. Testamento vital. 4 ed. Indaiatuba, SP: Foco, 2018, p. 101. 
471BRASIL. Código Civil brasileiro. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 02 out. 2018. 

http://indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/3423
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/article/view/7091/8814
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Estado de Minas Gerais473 e nº 14.254/2003, do Estado do Paraná474, trazem em seu bojo a 

possibilidade de recusa de tratamentos dolorosos ou extraordinários. Registre-se, ainda, que a 

Resolução nº 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina, aborda, especificamente, as 

diretivas antecipadas de vontade, que aos poucos vêm sendo reconhecidas, também, pelos 

Tribunais pátrios (como será visto no próximo item). 

É complexa a tarefa de encontrar o equilíbrio entre “a consideração da vontade do 

indivíduo e a atenção ao poder/dever estatal de cuidado e proteção dos objetivos jurídicos 

resguardados pelo ordenamento, notadamente pelo sistema jurídico-penal”475. Nesse sentido, 

as diretivas antecipadas de vontade, além de dar evidência à autonomia do indivíduo, 

resguardam-no da obstinação terapêutica (ou seja, da realização de tratamentos fúteis ou 

inúteis, a fim de manter a pessoa viva, prolongando o processo da morte e que pode submeter 

o paciente a grande sofrimento476). Trazem como conteúdo, geralmente, a manifestação de 

vontade da pessoa em relação à aceitação ou a recusa a determinados cuidados e tratamentos 

médicos no fim da vida e a nomeação de um representante477. 

Nessa linha, em relação à manifestação da pessoa sobre a aceitação ou a recusa de 

cuidados e tratamentos médicos, entende-se que, para que a diretiva seja válida frente ao 

Ordenamento Jurídico brasileiro: 

 

[...] o paciente não poderá dispor acerca da recusa de cuidados paliativos, 

vez que estes são garantidores do princípio constitucional da Dignidade da 

Pessoa Humana e, por conseguinte, do direito à morte digna bem como por 

afrontarem a própria filosofia dos cuidados paliativos, que orienta a prática 

médica no tratamento de pacientes terminais no Brasil. Assim, apenas 

disposições que digam respeito à aceitação ou recusa de tratamentos fúteis 

                                                                                                                                                         
472ESTADO DE SÃO PAULO. Lei Estadual nº 10.241, de 17 de março de 1999. Dispõe sobre os direitos dos 

usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado. São Paulo: Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo, 1999. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1999/lei-10241-

17.03.1999.html>. Acesso em: 02 out. 2018. 
473ESTADO DE MINAS GERAIS. Lei Estadual nº 16.279/2006. Disponível em: 

  <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2006&num=16279&tipo=LEI>. 

Acesso em: 02 out. 2018. 
474ESTADO DO PARANÁ. Lei Estadual nº 14.254/2003. Disponível em: 

<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=735&indice=1&totalReg

istros=1>. Acesso em: 02 out. 2018. 
475MINAHIM, Maria Auxiliadora; PORTUGAL, Daniela. Testamento Vital: Os Limites e Consequências 

Jurídico-Penais do Exercício da Autonomia em Face das Diretivas Antecipadas de Vontade. Conpedi Law 

Review, v. 1, n. 10, p. 316-335, 2016. Disponível em: 

<http://indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/3423>. Acesso em: 02 out. 2018. 
476CARVALHO, Karen Knopp de; LUNARDI, Valéria Lerch. Obstinação terapêutica como questão ética: 

enfermeiras de unidades de terapia intensiva. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 17, n 3, p. 

308-313, jun. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692009000300005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 out. 2018. 
477DADALTO, Luciana. Testamento vital. 4 ed. Indaiatuba, SP: Foco, 2018, p. 102. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1999/lei-10241-17.03.1999.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1999/lei-10241-17.03.1999.html
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2006&num=16279&tipo=LEI
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=735&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=735&indice=1&totalRegistros=1
http://indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/3423


110 
 

serão válidas, como por exemplo, extubação paliativa, traqueostomia, 

hemodiálise, ordem de não reanimação, entre outros; e a definição da 

futilidade deve ter em conta a inexistência de benefícios que este tratamento 

trará ao paciente, sendo aferida no caso concreto.478 

 

Além disso, também se pode nomear um representante, para que este tome decisões de 

saúde em nome do paciente, como se ele fosse, no momento de terminalidade da vida. 

Há, entretanto, a compreensão de que as diretivas antecipadas de vontade (em especial 

o testamento vital, que contém disposições do próprio doente acerca dos cuidados e 

tratamentos que deseja, ou não, receber no fim de sua vida) não podem ser compreendidas 

“como um recurso que tudo permite àquele que é titular do bem jurídico vida”479. Portanto, 

para que sejam válidas, as diretivas antecipadas de vontade devem ser interpretadas de acordo 

com o que dispõe o Ordenamento Jurídico pátrio. 

Ademais, embora seja vedada a disposição de determinados bens jurídicos pelo 

Ordenamento Jurídico pátrio (tais como a vida humana), destaca-se que, em determinadas 

situações, “não se trata de proteção da vida como bem, mas tão só de sua indevida protelação 

sem qualidade, uma vez que ao sofrimento da doença soma-se o sofrimento desproporcional 

da intervenção”480. E é por isso que se permite ao paciente decidir livre e autonomamente se 

deseja, ou não, ser submetido à obstinação terapêutica, sendo seu direito optar pela 

ortotanásia. 

As diretivas antecipadas de vontade, portanto, resguardam a vontade do indivíduo, que 

pode optar pela ortotanásia ao fim de sua vida, ao mesmo tempo em que protegem o médico 

que agiu de acordo com a lex artis e com a vontade previamente manifestada por seu paciente. 

 

5.3 Diretivas Antecipadas de Vontade nos Tribunais Pátrios: uma Análise 

Jurisprudencial 

 

5.3.1 Metodologia 

 

No decorrer do presente trabalho, foi possível verificar que a literatura nacional, em 

especial nas áreas do direito e da medicina, tem demonstrado uma crescente preocupação com 

                                                 
478DADALTO, Luciana. Testamento vital. 4 ed. Indaiatuba, SP: Foco, 2018, p. 103. 
479MINAHIM, Maria Auxiliadora; PORTUGAL, Daniela. Testamento Vital: Os Limites e Consequências 

Jurídico-Penais do Exercício da Autonomia em Face das Diretivas Antecipadas de Vontade. Conpedi Law 

Review, v. 1, n. 10, p. 316-335, 2016. Disponível em: 

<http://indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/3423>. Acesso em: 02 out. 2018. 
480Idem. 

http://indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/3423


111 
 

temas que interligam a dignidade da pessoa humana e o fim da vida. Dentre os temas em 

voga, encontram-se as diretivas antecipadas de vontade, instrumentos capazes de dar 

efetividade à autonomia da pessoa e que visam garantir o respeito à dignidade da pessoa 

humana quando esta se encontre em situação de terminalidade. Apesar disso, existem 

pouquíssimos estudos empíricos que abordam como os referidos institutos vêm sendo 

percebido pela jurisprudência pátria e como tem sido traduzido nos julgados. 

Dentro de tal contexto, a presente pesquisa tem como foco as diretivas antecipadas de 

vontade, sob uma ótica jurídico-penal, buscando-se verificar o tratamento dispensado pelos 

Tribunais pátrios ao referido instituto. A fim de efetivar a análise do tema, foi realizado um 

levantamento de julgados dos Tribunais Pátrios em relação às diretivas antecipadas de 

vontade, durante o mês de outubro de 2018, com posterior análise dos resultados a partir do 

método proposto por Bardin de análise de conteúdo481. O referido método, nas palavras de seu 

próprio autor, pode ser definido da seguinte maneira: 

 

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um 

método muito empírico, dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do 

tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta 

em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes 

dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao 

domínio e ao objetivo pretendidos tem de ser reinventada a cada momento 

[...].482 

 

O referido método é, então, organizado em três fases distintas: a) a pré-análise; b) a 

exploração do material; e c) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Na 

primeira fase, busca-se organizar os documentos a serem analisados, a fim de que se tornem 

operacionais, possibilitando a sistematização das ideias iniciais. Concluída a primeira fase, a 

segunda se traduz na aplicação sistemática das decisões tomadas naquela primeira, seja 

através de procedimentos manuais ou operações realizadas por computador. Na terceira (e 

última) fase, ocorre o tratamento dos resultados brutos, a fim de que se tornem significativos e 

válidos.483 

A pesquisa foi realizada através de buscas realizadas nos 26 (vinte e seis) Tribunais 

Estaduais do Brasil, além daquele do Distrito Federal, totalizando 27 (vinte e sete) Tribunais 

                                                 
481BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. (Trad.). Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. 3 reim. da 1 ed. de 

2016. São Paulo: Edições 70, 2016. 
482BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. (Trad.). Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. 3 reim. da 1 ed. de 

2016. São Paulo: Edições 70, 2016, p. 36. 
483BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. (Trad.). Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. 3 reim. da 1 ed. de 

2016. São Paulo: Edições 70, 2016, p. 123-131. 
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Estaduais. Também foram verificados os 5 (cinco) Tribunais Regionais Federais, o Superior 

Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, implicando na pesquisa de um total de 34 

(trinta e quatro) Tribunais brasileiros. 

Para a busca, foram sempre utilizadas as seguintes palavras-chave: “diretivas 

antecipadas de vontade”, “declaração prévia de vontade”, “testamento vital”, “disposição de 

vontade de vida”, “mandato duradouro”, “procurador de saúde” e “resolução 1995/2012 

Conselho Federal de Medicina”.  As pesquisas foram realizadas através das ferramentas de 

busca específicas dos sites de cada Tribunal. 

Após a coleta de dados, foi realizada, no tópico abaixo, uma descrição acerca dos 

resultados obtidos que, posteriormente, foram analisados de maneira crítica e em interlocução 

com o entendimento doutrinário a respeito do tema. Dessa forma, o trabalho da presente 

pesquisa, predominantemente teórico nos três primeiros itens, tornou-se enriquecido por uma 

análise empírica realizada a partir da busca e discussão de decisões nos Tribunais pátrios 

acerca das diretivas antecipadas de vontade, realizada neste último, de cunho notadamente 

empírico484. 

A abrangência da busca se justifica pelo fato de que, no Brasil, o instituto das diretivas 

antecipadas de vontade é relativamente novo e ainda muito pouco abordado pelos Tribunais 

pátrios, como foi possível verificar durante a realização de pesquisas prévias, de maneira que 

o número de julgados existentes é bastante limitado – o que, entretanto, não retira sua 

importância, ante a necessidade de discussão do tema dentro do direito pátrio. 

 

5.3.2 Descrição dos Resultados 

 

Após as buscas realizadas nos sites dos trinta e quatro Tribunais pátrios mencionados 

no tópico acima, foram localizados quatro julgados acerca do tema. São notórios, também, 

dois julgados (com sentença de primeiro grau, sem recursos) relativos às Resoluções nº 

1.805/2006 e 1.995/2012, ambas do Conselho Federal de Medicina, mencionados em 

inúmeros artigos acadêmicos que tratam das diretivas antecipadas de vontade.485 

                                                 
484ADEODATO, João Maurício Leitão. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Revista CEJ, v. 3, 

n. 7, p. 143-150, 1999. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/190>. 

Acesso em: 01 out. 2018. 
485Nesse sentido, vide, por exemplo, os seguintes trabalhos: DADALTO, Luciana. Reflexos jurídicos da 

Resolução CFM 1.995/12. Revista bioética, v. 21, n. 1, 2013. Disponível em: 

   <http://www.scielo.br/pdf/bioet/v21n1/a12v21n1>. Acesso em: 13 out. 2018; e MENEZES, Rachel Aisengart; 

VENTURA, Miriam. Ortotanásia, sofrimento e dignidade. Entre valores morais, medicina e direito. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v. 28, n. 81, 2013. Disponível em: 

 

http://www.scielo.br/pdf/bioet/v21n1/a12v21n1
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Primeiramente, destaca-se que os dois julgados de primeiro grau acima 

mencionados486 dizem respeito ao reconhecimento da constitucionalidade das Resoluções nº 

1.805/2006 e 1.995/2012 do CFM, tendo sido abordados, de maneira detalhada, no segundo 

item deste trabalho487. Além disso, o presente tópico aborda especificamente os julgados de 

segundo grau relacionados ao tema, motivo pelo qual as referidas decisões não farão parte da 

análise aqui realizada. 

Parte-se, portanto, à análise específica dos outros quatro julgados encontrados nos 

Tribunais pátrios – quantidade muito pouco expressiva, tendo em vista a abrangência 

territorial da pesquisa. Destacam-se, primeiramente, três julgados do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, do mais antigo ao mais recente: 

 

CONSTITUCIONAL. MANTENÇA ARTIFICIAL DE VIDA. 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACIENTE, ATUALMENTE, 

SEM CONDIÇÕES DE MANIFESTAR SUA VONTADE. RESPEITO AO 

DESEJO ANTES MANIFESTADO. Há de se dar valor ao enunciado 

constitucional da dignidade humana, que, aliás, sobrepõe-se, até, aos textos 

normativos, seja qual for sua hierarquia. O desejo de ter a "morte no seu 

tempo certo", evitados sofrimentos inúteis, não pode ser ignorado, 

notadamente em face de meros interesses econômicos atrelados a eventual 

responsabilidade indenizatória. No caso dos autos, a vontade da paciente em 

não se submeter à hemodiálise, de resultados altamente duvidosos, afora o 

sofrimento que impõe, traduzida na declaração do filho, há de ser respeitada, 

notadamente quando a ela se contrapõe a já referida preocupação patrimonial 

da entidade hospitalar que, assim se colocando, não dispõe nem de 

legitimação, muito menos de interesse de agir.488 

 

Esse julgado diz respeito a uma ação cautelar de suprimento de vontade, movida pela 

Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, entidade 

mantenedora do Hospital Ernesto Dornelles, contra o filho e o neto de uma senhora em 

situação de terminalidade. A ação decorre do fato de que, apesar da indicação expressa dos 

médicos quanto à necessidade de realização de hemodiálise, o filho da enferma não autorizou 

o tratamento, mesmo diante dos riscos de vida, alegando estar cumprindo com o desejo de sua 

mãe – posição diversa da que é defendida por seu neto (e corroborada pelo hospital). O 

hospital, portanto, descrevendo o quadro clínico crítico de sua paciente, pretende ver suprida a 

                                                                                                                                                         
  <http://www.redalyc.org/html/107/10725598013/>. Acesso em: 13 out. 2018. 
486Ação Civil Pública nº 2007.34.00.014809-3, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, e Ação Civil Pública nº 

1039-86.2013.4.01.3500/7100, da 1ª Vara Federal de Goiânia. 
487Vide, nesse sentido, os tópicos 3.3.1.2 e 3.3.1.3 do presente trabalho. 
488BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70042509562, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 

01/06/2011. 

http://www.redalyc.org/html/107/10725598013/
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vontade do responsável legal daquela (seu filho), autorizando a equipe médica a prestar o 

tratamento em questão. 

O voto do relator, destacando que o caso reflete uma disputa entre a ortotanásia (morte 

natural, no momento certo) e a distanásia (também conhecida como obstinação terapêutica ou 

futilidade médica), reconhece, como representante legal da paciente, seu filho, bem como 

acata, fundamentadamente, o desejo manifestado por aquela de não se submeter à 

hemodiálise, em respeito à sua dignidade. A decisão, ao final, foi unânime em negar 

provimento ao pedido realizado pelo hospital. 

O segundo acórdão, por sua vez, surgiu pouco mais de dois anos após o primeiro, 

tratando-se, neste caso, de uma ação proposta por um hospital em face de seu paciente que, 

encontrando-se lúcido, não autorizou a amputação de seu pé esquerdo (em processo de 

necrose), mesmo diante da possibilidade de morte por infecção generalizada. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BIODIREITO. 

ORTOTANÁSIA. TESTAMENTO VITAL. 1. Se o paciente, com o pé 

esquerdo necrosado, se nega à amputação, preferindo, conforme laudo 

psicológico, morrer para "aliviar o sofrimento"; e, conforme laudo 

psiquiátrico, se encontra em pleno gozo das faculdades mentais, o Estado 

não pode invadir seu corpo e realizar a cirurgia mutilatória contra a sua 

vontade, mesmo que seja pelo motivo nobre de salvar sua vida. 2. O caso se 

insere no denominado biodireito, na dimensão da ortotanásia, que vem a ser 

a morte no seu devido tempo, sem prolongar a vida por meios artificiais, ou 

além do que seria o processo natural. 3. O direito à vida garantido no art. 5º, 

caput, deve ser combinado com o princípio da dignidade da pessoa, previsto 

no art. 2º, III, ambos da CF, isto é, vida com dignidade ou razoável 

qualidade. A Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida, razão 

pela qual não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a 

tratamento ou cirurgia, máxime quando mutilatória. Ademais, na esfera 

infraconstitucional, o fato de o art. 15 do CC proibir tratamento médico ou 

intervenção cirúrgica quando há risco de vida, não quer dizer que, não 

havendo risco, ou mesmo quando para salvar a vida, a pessoa pode ser 

constrangida a tal. 4. Nas circunstâncias, a fim de preservar o médico de 

eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, pelo quanto consta 

nos autos, fez o denominado testamento vital, que figura na Resolução nº 

1995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 5. Apelação desprovida.489 

 

O voto do relator define os institutos da eutanásia, ortotanásia e distanásia, destacando 

que o caso em tela se insere no contexto da ortotanásia e que, “em suma, se o paciente se 

recusa ao ato cirúrgico mutilatório, o Estado não pode invadir essa esfera e procedê-lo contra 

                                                 
489BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70054988266, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 20/11/2013. 
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a sua vontade, mesmo que seja com o objetivo nobre de salvar sua vida”490. Menciona, ainda, 

que a Constituição Federal institui tão somente o direito à vida e não o dever à vida, de 

maneira que o doente possui autonomia para recusar tratamentos. Por fim, esclarece ainda 

que, “a fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, tenho que o paciente, 

pelo quanto consta nos autos, fez o seu testamento vital no sentido de não se submeter à 

amputação, com os riscos inerentes à recusa”491. O referido voto foi acompanhado pelos 

demais desembargadores julgadores do caso, reconhecendo, de maneira unânime, a autonomia 

do paciente. 

O terceiro (e último) caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul relacionado às 

diretivas antecipadas de vontade, julgado no ano de 2015, possui a seguinte ementa: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DO 

PACIENTE. NECESSIDADE DE SER RESPEITADA A VONTADE DO 

PACIENTE. 1. O direito à vida previsto no artigo 5º da Constituição Federal 

não é absoluto, razão por que ninguém pode ser obrigado a se submeter a 

tratamento médico ou intervenção cirúrgica contra a sua vontade, não 

cabendo ao Poder Judiciário intervir contra esta decisão, mesmo para 

assegurar direito garantido constitucionalmente. 2. Ademais, considerando 

que "não se justifica prolongar um sofrimento desnecessário, em detrimento 

à qualidade de vida do ser humano", o Conselho Federal de Medicina 

(CFM), publicou a Resolução nº 1.995/2012, ao efeito de dispor sobre as 

diretivas antecipadas de vontade do paciente, devendo sempre ser 

considerada a sua autonomia no contexto da relação médico-paciente. 3. 

Hipótese em que o paciente está lúcido, orientado e consciente, e mesmo 

após lhe ser explicado os riscos da não realização do procedimento cirúrgico, 

este se nega a realizar o procedimento, tendo a madrasta do paciente, a seu 

pedido, assinado termo de recusa de realização do procedimento em questão, 

embora sua esposa concorde com a indicação médica. 4. Por essas razões, 

deve ser respeitada a vontade consciente do paciente, assegurando-lhe o 

direito de modificar o seu posicionamento a qualquer tempo, sendo 

totalmente responsável pelas consequências que esta decisão pode lhe 

causar. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.492 

 

O caso em questão diz respeito a pedido de autorização para realização de cirurgia de 

laparotomia exploratória de urgência, feito pela unidade hospitalar, tendo em vista a negativa 

do paciente e de sua madrasta em relação à sua realização. O voto do relator destaca que o 

                                                 
490BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70054988266, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 20/11/2013. 
491Idem. 
492BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento Nº 70065995078, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 03/09/2015. 
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paciente possui direito de decidir se deseja, ou não, submeter-se a determinado tratamento, em 

respeito à sua dignidade. Deixa claro, ainda, que, além da manifesta vontade do enfermo no 

sentido de não ser submetido à cirurgia, sua madrasta assinou termo de recusa livre e 

esclarecido a seu pedido. Assevera que foi “correta e louvável a preocupação da parte ora 

agravante, no sentido de fazer cumprir a sua missão institucional, mas o seu limite de atuação 

termina onde começa a disposição sobre o próprio corpo e a própria vida”493. Por tais motivos, 

em decisão monocrática, o pedido realizado pelo hospital foi negado. 

Além dos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, há também 

um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relativo às diretivas antecipadas de 

vontade: 

DECLARATÓRIA - Ação que objetiva a declaração do direito de opção 

pela ortotanásia e pela cremação após a morte - Extinção do processo - 

Ausência de interesse de agir - Inconformismo do autor - Desacolhimento - 

Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Pedido hipotético - Ausência 

de pretensão resistida - Pedido formulado pelo apelante que dispensa 

intervenção judicial, pois pode ser obtido por meio de "testamento vital" - 

Sentença mantida - Recurso desprovido.494 

 

Trata-se, o caso, de uma ação declaratória ajuizada por indivíduo que buscava a 

declaração de seu direito de opção pela ortotanásia, bem como pela sua cremação em caso de 

morte. O acórdão destaca que não existe pretensão resistida e que a intervenção judicial é 

desnecessária no caso, tendo em vista que “o apelante pode se valer de “testamento vital” para 

obter sua pretensão, nos termos do enunciado n. 528 da V Jornada de Direito Civil”495. Por 

tais motivos, foi negado seguimento ao recurso. 

 

5.3.3 Análise dos Resultados 

 

As diretivas antecipadas de vontade (gênero do qual são espécies o testamento vital e o 

mandato duradouro) são institutos relativamente novos no âmbito jurídico brasileiro. 

Considerando-se a importância do tema, a abrangência territorial da pesquisa realizada (que 

contou com a investigação de trinta e quatro Tribunais pátrios) e, ainda, o grande acervo de 

                                                 
493Idem. 
494BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 1001378-30.2015.8.26.0363; Relator (a): J.L. 

Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do 

Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018. Disponível em: 

  <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11123209&cdForo=0>. Acesso em: 16 out. 2018. 
495Idem. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=11123209&cdForo=0


117 
 

jurisprudências disponíveis na internet, a quantidade de decisões que abordam o objeto da 

presente pesquisa é ínfima. 

O resultado da busca gerou uma lista de, apenas, quatro decisões em segundo grau 

para as palavras-chave buscadas, todas relacionadas às diretivas antecipadas de vontade. No 

total das decisões, o julgado mais antigo é datado de 01/06/2011, enquanto o mais recente é 

datado de 31/01/2018, ambos em sede de apelação cível. Veja-se, portanto, que o tema tem 

sido suscitado dentro do Poder Judiciário há cerca de, apenas, sete anos. Os julgados 

encontrados são posteriores à edição da Resolução nº 1.805/2006 do CFM, que trata da 

ortotanásia496 e do Código de Ética Médica vigente, que data de 2009497, sendo 

contemporâneos à Resolução nº 1.995/2012 do CFM, relativa às diretivas antecipadas de 

vontade498. Coincidem, portanto, com a consolidação da autonomia do paciente e o respeito 

da dignidade da pessoa humana na seara médica. 

Nos três acórdãos localizados no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

foi possível verificar que: a) as ações foram propostas pelas instituições mantenedoras de 

hospitais ou pelas próprias entidades hospitalares; b) as ações tinham o fito de reconhecer o 

direito do médico de proceder à realização de tratamentos (mesmo que suas condutas 

correspondessem à distanásia, prolongando a vida do doente por tempo indeterminado e sem 

qualquer prognóstico de melhora), geralmente substituindo a vontade do paciente e/ou 

familiar que havia optado pela não realização de tratamento – e, logo, pela ortotanásia; c) os 

pacientes, nos três casos, buscavam a ortotanásia, recusando-se à realização de procedimentos 

que lhes prolongasse indefinidamente a vida em um momento em que, de fato, desejavam 

apenas uma boa morte; d) os hospitais e seus médicos também buscaram, nas ações, respaldo 

legal para sua atuação, em casos nos quais os pacientes optaram pela não realização de 

tratamentos; e) a chancela do Estado em relação à opção do paciente de optar pela não 

realização de qualquer tratamento é apta, também, a salvaguardar o médico e o hospital de 

eventual responsabilização posterior, seja ela na seara administrativa ou no âmbito legal, cível 

ou penal. 

                                                 
496CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.805, de 9 de novembro de 2006. Brasília: 

Conselho Federal de Medicina, 2006. Disponível em: 

  <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2006/1805>. Acesso em: 26 ago. 2018. 
497CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: Resolução CFM nº 1.931, de 17 de 

setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2009. Disponível em: 

<https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 20 

jul. 2018. 
498CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.995, de 31 de agosto de 2012. Brasília: 

Conselho Federal de Medicina, 2012. Disponível em: 

  <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995>. Acesso em: 27 ago. 2018. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2006/1805
https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2012/1995
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Há que se ressaltar que, nas decisões dos três casos provenientes do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi reconhecida a autonomia de vontade dos 

pacientes, levando-se em conta o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, em 

uma delas houve menção expressa à realização de um mandato duradouro por parte do 

paciente, que embasou a decisão judicial e trouxe uma decisão favorável à vontade daquele. 

É possível verificar, também, que, mesmo diante da reconhecida autonomia do 

indivíduo (latente tanto no atual Código de Ética Médica quanto em diversas outras 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina e na legislação pátria), os hospitais e médicos 

ainda têm receio de cumprir a vontade de seus pacientes que vá contra a indicação de 

tratamento por eles proposta. Isso porque as resoluções do CFM se caracterizam apenas como 

diretrizes éticas a serem seguidas pelos médicos, não possuindo força de lei. Assim, tendo em 

vista a ausência de legislação a privilegiar a autonomia do indivíduo no Ordenamento Jurídico 

pátrio (em especial no que diz respeito à autonomia na tomada de decisões médicas), os 

profissionais da área da saúde encontram-se suscetíveis à responsabilização legal (cível e 

criminal) em casos controversos, por exemplo, quando a vontade da família é diferente/oposta 

à vontade do próprio paciente. 

Nesses casos, as diretivas antecipadas de vontade mostram-se não apenas adequadas, 

mas também necessárias à atuação da equipe médica. Isso porque o prévio registro de uma 

diretiva antecipada de vontade poderia dar respaldo legal à atividade médica, assegurando o 

estrito cumprimento da vontade do paciente (ou de seu procurador, representando a vontade 

do doente), bem como salvaguardando o médico de eventuais processos por parte da família 

daquele. Evita-se, assim, o acionamento e a sobrecarga do Poder Judiciário em dois 

momentos: a) em um primeiro momento, quando seria acionado pelo próprio hospital a fim de 

dar embasamento legal à conduta do médico antes de sua realização (seja ela a fim de iniciar, 

ou não, novos cuidados e tratamentos em relação ao doente); b) em um segundo momento, 

quando seria acionado pela família do moribundo, a fim de responsabilizar o médico que, 

cumprindo a vontade de seu paciente, deixou de lado os desejos da família (que eram 

divergentes da vontade daquele). 

Há que se ampliar a discussão, também, tanto no âmbito médico quanto no âmbito 

jurídico, no que diz respeito ao registro das diretivas antecipadas de vontade. Além dos 

referidos instrumentos ainda serem desconhecidos até mesmo por médicos (que poderiam 

apresentá-los a seus pacientes, instruindo-os sobre como deve ser realizado), ainda é bastante 

incerta a forma como devem ser realizados na prática. 
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Veja-se, neste sentido, que, no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

o litigante apenas buscava o reconhecimento de seu direito à ortotanásia, manifestado em 

momento em que ainda se encontrava capaz civilmente e lúcido para tomar decisões médicas. 

Realizou o pedido de maneira equivocada, no meio judicial, por desconhecer a possibilidade 

de registrar suas diretivas antecipadas de vontade em seu prontuário médico ou até mesmo 

através de instrumento público registrado em cartório. 

De igual modo, seria de grande importância, também, a difusão de informações 

relativas às diretivas antecipadas de vontade tanto aos médicos quanto à equipe de saúde em 

geral, a fim de que, paulatinamente, se tornassem parte da rotina da atividade médica (como já 

ocorre, por exemplo, em países como os Estados Unidos) e passassem a ser informadas aos 

pacientes de maneira ampla. Alguns dos Conselhos Regionais de Medicina já têm tomado 

essa iniciativa, oferecendo cursos a estudantes e profissionais sobre o assunto499. 

Em suma, apesar das diretivas antecipadas de vontade ainda serem abordadas de 

maneira bastante tímida pelos julgadores, é possível verificar grandes avanços nas decisões 

judiciais ligadas ao tema. Nesse sentido, as decisões encontradas são embasadas nos 

princípios da autonomia e da dignidade da pessoa humana e, em geral, se direcionam no 

sentido de acolher a vontade do próprio doente, em detrimento dos desejos de seus familiares 

– o que dá espaço à introdução das diretivas antecipadas de vontade como instrumento de 

efetividade da autonomia e da dignidade da pessoa humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
499Nesse sentido, foi recentemente proferida palestra pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, 

com o tema “Testamento Vital”, disponível para participação tanto na modalidade presencial (na sede do 

CRM/PR, em Curitiba) quanto na modalidade à distância (online, em vídeo ao vivo disponibilizado no website 

do CRM/PR, que também foi gravado e disponibilizado no website do CRM/PR para que pudesse ser assistido 

posteriormente). Fonte: Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. Disponível em: 

<http://www.crmpr.org.br/Testamento-Vital-o-que-e-e-como-o-medico-pode-fazer-18-49106.shtml>. Acesso 

em: 14 out. 2018. 

http://www.crmpr.org.br/Testamento-Vital-o-que-e-e-como-o-medico-pode-fazer-18-49106.shtml
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, analisou-se a vida como um direito 

fundamental e bem jurídico supremo do Ordenamento Jurídico pátrio. Verificou-se que, 

apesar de seu inquestionável valor, encontrando-se em patamar superior a todos os outros 

direitos inerentes à pessoa, pois fundamental ao exercício destes, não deve ser entendida como 

um bem indisponível e absoluto – o que é confirmado pela própria Constituição Federal. 

Dessa maneira, além de ser constitucionalmente positivada, a vida encontra-se 

protegida também pelo Código Civil e pelo Código Penal brasileiros. No direito civil, possui 

significação de integridade existencial e constitui objeto de direito personalíssimo. No direito 

penal, é resguardada por constituir suporte indispensável ao exercício de todos os demais 

direitos. 

Em realidade, o direito à vida deve ser compreendido em consonância com o princípio 

da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil e atributo 

inerente a qualquer indivíduo, tornando este destinatário de respeito e proteção por parte do 

Estado e das outras pessoas. 

A dignidade é um valor construído durante toda a história, possuindo origens 

religiosas, filosóficas e políticas. Hodiernamente, encontra-se intimamente ligada a todos os 

princípios constitucionais e direitos fundamentais, servindo-lhes de alicerce e 

complementando seu conteúdo, a fim de conferir unidade de sentido, de valor e de 

concordância prática ao Ordenamento Jurídico. 

 Por conseguinte, a vida humana, analisada em consonância com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, merece ser respeitada e preservada enquanto seja digna e possua 

qualidade. Para tanto, há que se fazer valer o direito à saúde, através de políticas sociais e 

econômicas que tenham como finalidade precípua garantir o atendimento às necessidades 

básicas dos indivíduos. Isso porque, a garantia à saúde é, também, a garantia a uma vida 

digna, em conformidade com o previsto na Constituição Federal. 

Dessa forma, considerando que, no presente trabalho, defende-se a possibilidade de 

que o indivíduo possa decidir antecipadamente (por meio das diretivas antecipadas de 

vontade) a respeito dos tratamentos e cuidados médicos que deseja, ou não, receber no fim da 

vida, quando se encontrar incapacitado para expressar sua vontade, há que se falar, ainda, no 

direito à liberdade e à autonomia. 

A liberdade, na teoria de Immanuel Kant, é associada à concepção de justiça, ideia 

central de todo seu sistema ético, filosófico e político de pensamento. Nesse sentido, é vista a 
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partir de dois vieses: o primeiro aborda a liberdade como coexistência entre indivíduos, 

enquanto o segundo diz respeito à liberdade como autonomia da vontade. Além disso, estando 

a liberdade ligada ao conceito de autonomia e este ao princípio universal da moralidade, pode-

se dizer que ser livre é ser capaz de obedecer à lei moral. Ademais, por estar intimamente 

ligada à autonomia, a liberdade consequentemente se encontra relacionada, também, à 

dignidade da pessoa humana. Daí decorre que a autonomia pode ser compreendida como o 

elemento ético da dignidade humana, fundamento do livre arbítrio dos indivíduos, que lhes 

permite buscar, a partir de suas próprias concepções e valores, o ideal de viver bem. 

Destaca-se, ainda, que a autonomia possui outros vieses, podendo ser encarada, 

também, como vulnerabilidade social (já que existem pessoas com maior e menor âmbito de 

autodeterminação, em consequência de causas sociais que as condicionam) e princípio 

bioético (que diz respeito ao consentimento livre e esclarecido da pessoa em relação ao curso 

de seu próprio tratamento médico). 

Há que se dizer, levando-se em conta os direitos e princípios fundamentais acima 

expostos, que a pessoa tem direito a uma vida digna. E, mais: que tem direito a decidir, 

conforme seus valores e anseios, como deseja ser tratada quando se encontrar em situação de 

terminalidade (o que significa dizer que tem direito, também, a uma morte digna). Assim, 

para que o indivíduo possa decidir pelo início de um tratamento médico, mesmo que paliativo, 

ou até interrompê-lo, deve se encontrar consciente, em pleno exercício de suas capacidades 

mentais e ser devidamente esclarecido a respeito de sua situação e das consequências de sua 

decisão. É necessário, ainda, que possua capacidade civil e capacidade médica, sendo que a 

capacidade civil se traduz nos requisitos legais para que uma pessoa possa realizar atos 

próprios da vida civil, bem como para que possa adquirir direitos e contrair deveres, presentes 

no Ordenamento Jurídico pátrio, enquanto que a capacidade médica se traduz na devida 

compreensão, apreciação, raciocínio e escolha livre e esclarecida, que traduzam a real vontade 

do paciente, em relação ao consentimento para tratamentos médicos. 

Além disso, questões éticas e morais, que digam respeito ao termo final da vida 

humana, são tratadas pela bioética e pela ética médica. Dentro desse contexto, vários são os 

princípios que orientam a conduta do profissional da área médica a respeito da tomada de 

decisões e das condutas a serem seguidas em situações-limite que, ocasionalmente, haverá de 

enfrentar. Dentre eles, os princípios da beneficência e da não maleficência, de acordo com os 

quais o médico tem o dever de fazer o bem e promover o bem-estar daqueles que estejam aos 

seus cuidados, nunca prejudicando ou fazendo o mal a quem quer que seja, bem como o 

princípio da autonomia, que se consubstancia na capacidade do paciente atuar com 
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conhecimento de causa e sem qualquer coação ou influência externa, e o princípio da justiça, 

que obriga a garantir a distribuição justa, equitativa e universal dos benefícios dos serviços de 

saúde, impondo que todas as pessoas sejam tratadas igualmente, não obstante suas diferenças. 

Orienta a atividade profissional médica, também, a casuística médica. Ela analisa os 

problemas éticos através de uma taxonomia de casos, ou seja, o caso que necessita de solução 

é comparado a casos paradigmáticos já resolvidos, até que se chegue a uma suposição de 

solução. Seria, na prática, a utilização analógica de casos já solucionados para chegar-se a 

uma máxima aplicável ao caso particular que ainda pende de solução. 

Além disso, o Conselho Federal de Medicina, órgão regulador e orientador da praxis 

médica no Brasil, tem o condão de editar Resoluções que orientam a atividade do profissional 

desta área, visando o zelo pelo desempenho ético da Medicina, por adequadas condições de 

trabalho, pela valorização do profissional médico e pelo bom conceito da profissão e dos que 

a exercem legalmente, de acordo com os preceitos do Código de Ética Médica vigente. 

Destacam-se, neste sentido, três Resoluções do Conselho Federal de Medicina: a Resolução 

1.931/2009 (Código de Ética Médica), a Resolução 1.805/2006 (que dispõe acerca da 

ortotanásia) e a Resolução 1.995/2012 (que trata das diretivas antecipadas de vontade dos 

pacientes), verificadas no decorrer do trabalho. 

As Resoluções do Conselho Federal de Medicina, além de funcionarem como 

regulamentadoras de temas contemporâneos e de grande sensibilidade ética, moral, religiosa e 

profissional, costumam também apresentar novidades marcantes em relação a tais temas, na 

tentativa de regulamentar a atividade médica. Isto, de uma forma benéfica, pode gerar uma 

quebra de paradigmas e fazer com que os Poderes Legislativo e Judiciário passem a analisar 

tais temas, repensando os conceitos vigentes dentro da sociedade, a fim de avançar em relação 

a assuntos delicados que, muitas vezes, ainda são entendidos como tabu pela comunidade. 

Dentro desse contexto, surgem as diretivas antecipadas de vontade, gênero do qual são 

espécies o testamento vital e o mandato duradouro, interligando a área médica à área jurídica. 

Elas são, em linhas gerais, institutos que visam garantir a dignidade da pessoa humana e o 

respeito à sua autonomia no fim da vida, mesmo quando sua capacidade de comunicação 

estiver afetada. Assim, enquanto no testamento vital a pessoa pode manifestar previamente 

sua aceitação ou recusa a cuidados e tratamentos médicos no caso de se encontrar, 

futuramente, incapacitada para assim fazê-lo, no mandato duradouro, o indivíduo nomeia um 

terceiro para tomar decisões relativas a tratamentos médicos em seu nome quando estiver 

incapacitado para tanto. No presente estudo, foi realizado um escorço histórico relativo ao 
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tema, bem como foram perfilhadas as modalidades e características das diretivas antecipadas 

de vontade. 

Além disso, considerando que, atualmente, o paciente participa ativamente da tomada 

de decisões médicas relativas à sua própria saúde, seu consentimento se traduz como 

relevante aspecto relacionado ao assunto. Nesse sentido, há que se falar em dois tipos de 

consentimento: a) o consentimento do ofendido, que, no campo jurídico-penal diz respeito à 

liberdade de disposição de bens jurídicos relevantes pelo indivíduo e que pode, 

eventualmente, atenuar ou isentar o agente de responsabilidade penal pelo ato realizado; e b) o 

consentimento livre e esclarecido em intervenções médicas, de acordo com o qual é direito 

inerente ao paciente decidir pelo início de um tratamento, mesmo que paliativo, ou até 

interrompê-lo, não podendo o médico descumprir a manifestação de vontade daquele. Cuida-

se, nos dois casos, de aplicação do direito fundamental, da personalidade e princípio bioético 

da autonomia. 

A vida, dentro desse contexto, deve ser vista a partir de um novo paradigma, ou seja, 

como um bem individual e passível de disponibilidade por cada um, e não mais como um bem 

divino e indisponível. O Estado tem a obrigação de proporcionar a vida digna e respeitar a 

autonomia da pessoa humana quando esta decidir morrer, também de forma digna, a ter uma 

sobrevida repleta de sofrimentos físicos e morais. Entretanto, apesar de existirem inúmeras 

diretrizes que buscam orientar a atuação médica, preservar o profissional no exercício de seu 

ofício e garantir ao paciente o respeito à sua autonomia pessoal, o médico, ainda sim, 

encontra-se sujeito a situações das quais podem advir sérias consequências. 

Por isso, mostra-se imprescindível o estudo da responsabilidade penal médica, o que, 

no presente trabalho, foi feito a partir de uma análise das teorias da conduta (teorias causais, 

finalistas, funcionalista e, em especial, teoria da imputação objetiva, aperfeiçoada e propagada 

por Claus Roxin e Günther Jakobs). 

Neste trabalho, foi possível concluir que, no exercício de sua atividade profissional, 

enquanto atuar dentro dos padrões da lex artis e dos limites do consentimento validamente 

prestado pelo paciente ou por seu representante legal, o médico poderá, no momento de 

terminalidade daquele: a) realizar atividades com finalidades terapêuticas; b) limitar ou 

suspender procedimentos e tratamentos que apenas prolonguem a vida do doente em fase 

terminal, de enfermidade grave e incurável; c) suspender prestações realizadas através de 

aparelhos que mantêm o paciente vivo, quando essas prestações não forem mais indicadas 

medicamente; ou d) deixar o paciente seguir o curso natural de sua vida, mantendo apenas os 

cuidados paliativos até o final (ocorrendo, neste caso, a chamada ortotanásia). 
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Permanecem vedadas, entretanto, condutas como, por exemplo, a eutanásia ativa, 

tendo em vista que atuações desse tipo demandariam a atuação do médico para além dos 

limites permitidos pela lex artis. Se, eventualmente, o médico vier a atuar fora desses limites, 

estará sujeito a responder pela prática de crimes, tais como homicídio, lesão corporal, entre 

outros – que podem gerar, também, efeitos na esfera cível. 

Nesse contexto, as diretivas antecipadas de vontade mostram-se elementos 

importantíssimos à realização da atividade médica. Isso porque, além de se caracterizarem 

como legítimas formas de manifestação prévia da vontade do indivíduo, dando evidência à 

sua autonomia e resguardando-o da obstinação terapêutica, garantindo seu direito de optar 

pela ortotanásia, são capazes de proteger o médico que agiu de acordo com a lex artis e com a 

vontade previamente manifestada por seu paciente. 

Por tais motivos, realizou-se, ao final da última parte deste trabalho, uma pesquisa 

jurisprudencial a respeito das diretivas antecipadas de vontade nos Tribunais pátrios. Após as 

buscas realizadas nos sites de trinta e quatro Tribunais brasileiros, entretanto, foram 

localizados apenas quatro julgados acerca do tema, além de dois julgados relativos à 

constitucionalidade das Resoluções nº 1.805/2006 e 1.995/2012, ambas do Conselho Federal 

de Medicina. 

Isso denota que o tratamento dispensado às diretivas antecipadas de vontade pelo 

Poder Judiciário pátrio ainda é bastante incipiente. Elas são institutos relativamente novos no 

âmbito jurídico brasileiro, sendo que, se considerada a importância do tema, a abrangência 

territorial da pesquisa realizada e, ainda, o grande acervo de jurisprudências disponíveis na 

internet, a quantidade de decisões que abordam o objeto da presente pesquisa é ínfima. 

Apesar de ainda serem abordadas de maneira bastante tímida pelos julgadores, é 

possível verificar importantes aspectos nas decisões judiciais relativas às diretivas antecipadas 

de vontade. Nesse sentido, as decisões encontradas baseiam-se nos princípios da autonomia e 

da dignidade da pessoa humana e, em geral, se direcionam no sentido de acolher a vontade do 

próprio enfermo em relação ao curso de seu tratamento médico – o que dá espaço à 

introdução das diretivas antecipadas de vontade no Ordenamento Jurídico pátrio. 

Diante disso, as diretivas antecipadas de vontade devem ser objeto de estudos 

aprofundados e consistentes, capazes de chegar a resultados concretos e que possam, 

efetivamente, conduzir à discussão do referido instituto pelo Poder Legislativo, de forma séria 

e consciente, a fim de que passem a ter, no Brasil, uma regulamentação federal. 
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