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TESTAMENTO VITAL E A RESPONSABILIDADE PENAL: A AUTONOMIA DO 

PACIENTE versus O PAPEL DO MÉDICO 

 

 

Amanda Utida; Andreia Colhado Gallo Grego Santos 

 

 

RESUMO 

 

Os avanços científicos da Medicina são responsáveis por inúmeras benfeitorias, inovando os 

procedimentos e tratamentos para doenças, desenvolvendo medicamentos com melhor eficácia, 

aprimorando equipamentos de suporte vital, etc. Em contrapartida, tais avanços também são 

utilizados para postergar o momento da morte, prolongando esse processo demasiadamente e, 

por vezes, contrariando a vontade do indivíduo em morrer sem intervenções. Diante esse 

cenário, surge o testamento vital, documento que visa garantir que a autonomia do paciente seja 

respeitada quando o mesmo se encontra em fim de vida. A presente pesquisa, de natureza 

qualitativa, foi realizada por meio da pesquisa bibliográfica, com a análise do material pelo 

método dialético. Tem-se como objetivo geral verificar, sob a ótica do Direito Penal, se o 

médico, ao respeitar a vontade desse paciente disposta no testamento vital, comete algum crime 

ou se tal comportamento é lícito no ordenamento jurídico pátrio. Para tanto, visitou-se a relação 

médico-paciente em fim de vida, contextualizando-a com base no desenvolvimento histórico 

da noção de morte. Posteriormente, explicou-se o que consiste o testamento vital, seus 

fundamentos jurídicos ante a ausência de legislação específica, delimitando em quais casos se 

pode aplica-lo. Em seguida, abordou-se a responsabilidade penal do médico, baseada em alguns 

princípios que norteiam a matéria, bem como o que seria crime e as modalidades comissiva e 

omissiva. Por fim, visitou-se os conceitos de eutanásia, distanásia e ortotanásia a fim de 

estabelecer se a suspensão de tratamentos prevista em um testamento vital é objeto do Direito 

Penal. 

 

Palavras-chave: Adequação Terapêutica. Dignidade da Pessoa Humana. Morte digna. 

 

 

LIVING WILL AND CRIMINAL RESPONSIBILITY: PATIENT'S AUTONOMY x 

THE DOCTOR'S ROLE  

 

ABSTRACT 

 

Scientific advances in medicine are responsible for countless improvements, innovating 

procedures and treatments for diseases, developing drugs with better efficiency, improving life 

support equipment, etc. On the other hand, such advances are also used to postpone the moment 

of death, prolonging this process too much and, sometimes, contradicting the individual's will 

to die without any intervention. In view of this scenario, the Living Will emerges, a document 

that aims to ensure that the patient's autonomy is respected when he is at the end of his life. The 

present research, of qualitative nature, was accomplished through bibliographic research, with 

the analysis of the material by the dialectic method. The general objective is to verify, under 

the perspective of Criminal Law, if the doctor, when respecting the will of this patient, disposed 
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in the Living Will, commits a crime or if such behavior is lawful in the national legal system. 

To this end, the doctor-patient relationship at the end of life was visited, contextualizing it based 

on the historical development of the notion of death. Subsequently, it was explained what the 

Living Will consists of, its legal foundations in the absence of specific legislation, defining in 

which cases it can be applied. Then, the doctor's criminal liability was approached, based on 

some principles that guide the matter, as well as what would be a crime and the commissive 

and omissive modalities. Finally, the concepts of euthanasia, dysthanasia and orthothanasia 

were visited in order to establish whether the suspension of treatments provided for in a Living 

Will is subject to Criminal Law. 

 

Keywords: Therapeutic Adequacy. Dignity of the Human Person. Dignified death 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo da história da humanidade, especialmente nos tempos mais remotos, pode-se 

afirmar que a morte se tratava de um evento natural e esperado, “como um fato inerente à 

própria natureza humana” (UTIDA; SOUZA, 2019, on-line). Tanto é verdade que as cerimônias 

fúnebres eram realizadas no leito do indivíduo em fim de vida, “que se transformava em um 

local público, onde familiares, amigos e vizinhos circulavam livremente” (UTIDA; SOUZA, 

2019, on-line), despedindo-se daquele que estava deixando a vida para encontrar-se com a 

morte. 

 Com o passar dos anos, os avanços científicos trouxeram inúmeros benefícios para a 

área de saúde em razão do desenvolvimento de remédios, vacinas, equipamentos, técnicas, o 

que permitiu a cura de diversas enfermidades, bem como o aumento da expectativa de vida. A 

título de exemplo, o periódico British Medical Journal realizou apontando que “na década de 

80 a expectativa de vida para uma pessoa diagnosticada com HIV era em torno de 5 (cinco) 

anos. Contudo, hoje um britânico que é diagnosticado com HIV aos 20 (vinte) anos poderá 

viver, em média, até os 66 (sessenta e seis) anos” (CARVALHO; KAROLENSKY, 2012, p. 

396). 

 Em contrapartida, todo esse avanço também possibilitou a manutenção da “vida” de 

modo temerário, tendo em vista a tecnologia disponível, prolongando o processo de morrer do 

indivíduo em vez de dar-lhe conforto e cuidados condizentes com a situação de fim de vida. “A 

morte foi dividida, parcelada numa série de pequenas etapas dentre as quais, definitivamente, 

não se sabe qual a verdadeira morte, aquela em que se perdeu a consciência ou aquela em que 

se perdeu a respiração” (ARIÈS, 1977, p. 54). 
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 Toda naturalidade que a morte outrora era tratada transmutou-se em negação e recusa, 

principalmente por parte da equipe de saúde envolvida e da família do paciente. Inclusive, em 

diversos casos a vontade desse paciente sequer é considerada, ouvida ou mesmo discutida pelos 

envolvidos. Afinal, falar da morte tornou-se tabu. 

 Diante desse cenário, as discussões jurídicas e bioéticas acerca da vida, da morte, do 

processo de morrer, da autonomia do paciente, da responsabilidade do médico, da importância 

dos cuidados paliativos tornam-se cada vez mais necessárias. 

 Visando dar respaldo a autonomia do paciente em fim de vida, surgiu a ideia de um 

documento em que este poderia expor suas vontades acerca de quais tratamentos gostaria ou 

não de ser submetido, assumindo o controle dessa parte de sua vida em vez de deixar tais 

decisões para a família, responsável ou, em último grau, para equipe médica. Referido 

documento tem sido chamado de “testamento vital”, em razão da tradução da expressão em 

inglês “living will”. Contudo, a falta de legislação específica no tema deixa margem para 

diversas dúvidas e insegurança jurídica, principalmente quanto à responsabilização civil, penal 

e ética do médico ao respeitar as vontades deixadas por seu paciente em fim de vida. 

 Atendo-se à esfera penal, o presente trabalho tem como objetivo verificar se o médico, 

ao respeitar o testamento vital quando o paciente opta por não se submeter a determinados 

tratamentos, estaria incorrendo em alguma prática delituosa. 

 

 

2 A RELAÇÃO DO MÉDICO COM O PACIENTE EM FIM DE VIDA: UMA BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Diante a ligação da medicina com a religião nos primórdios da humanidade, a morte era 

naturalmente aceita, pois a maioria dos eventos da vida estavam ligados com a vontade divina, 

como a pobreza, riqueza, doença, saúde (GIOSTRI, 2002). De outro modo, desde o nascer até 

o morrer, havia certa conformidade, já que tais situações fugiam da esfera do controle do ser 

humano e eram imputadas às forças divinas. Inclusive, “o médico, dentro de toda essa 

misticidade, era tido como um intérprete dos deuses” (GUIMARÃES, 2018, p. 128). 

 Ao passo que a Medicina se desvinculou da religião, houve espaço para a ciência, como 

bem pontua Sá (1999), com o surgimento da escola hipocrática. “Foi nesta época que houve a 

mudança de um ambiente com curandeiros apenas, para outro, com indivíduos com status de 

médicos (...) com uma capacidade investigativa, racional” (UTIDA; BERTINATO; PALMA; 

BASTOS, 2019, p. 117). 
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 A partir do final do século XIX, a aceitação com relação à morte de outrora começa a 

dar lugar para recusa, já que o enfermo deixa de ser informado sobre seu quadro clínico a fim 

de ser poupado de sua própria finitude. A conotação negativa acerca da mortalidade humana 

começa a tomar forma. 

 Aos poucos, apesar da certeza de sua ocorrência, a morte parece deixar de ser um 

acontecimento da vida, o encerramento de um ciclo, para transformar-se em uma derrota, já que 

“o fracasso é confundido com a mortalidade (...) Há a certeza da morte, mas paralelamente, um 

distanciamento dela” (UTIDA; SOUZA, 2019, on-line). 

 Nas palavras de Wünsch e Schiocchet 

a consciência do fim é objeto de vergonha e interdição. Esforça-se em “não morrer”, 

negando ao paciente, ao doente, a sua condição inexorável de fim. Portanto, se antes 

a morte repentina retirava da pessoa o seu próprio protagonismo de morrer, agora se 

tem a idéia (sic) de que, de fato, não pode o homem saber que o fim se aproxima, 

morrendo na ignorância do fim da vida. (2012, p. 399) 

 

] No século XX, especialmente entre 1930 e 1950, os avanços científicos favorecem o 

deslocamento do indivíduo em fim de vida ao hospital para receber os tratamentos e cuidados, 

afastando-o de seu ambiente habitual e do convívio com seus familiares para, por vezes, morrer 

sozinho. A morte que antes ocorria em casa, na presença de familiares, amigos, vizinhos, passa 

a ocorrer no hospital, na presença de medicamentos, aparelhos, bips e uma equipe médica 

inconformada com o resultado inevitável. 

 Esse inconformismo se deve, em uma análise específica, a própria formação acadêmica 

dos envolvidos, especialmente dos médicos, que se dedicam ao estudo de patologias e as formas 

de tratamento para cura. Quando referida cura é impossível, por vezes aquele médico não foi 

ensinado em como lidar com o paciente. Aprendem a curar doenças, mas nem sempre sabem 

como cuidar do doente diante a inevitável morte. 

 Em uma análise geral, o inconformismo – não só da equipe médica, mas também dos 

próprios familiares – vai de encontro com o modelo de sociedade que se vive atualmente, pelo 

qual a morte é completamente negada. Afinal, 

a sociedade de consumo proclama: para saber viver bem, esqueça que você deve 

morrer. A morte, como fim da vida, é totalmente inaceitável (...) 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, prolongações por meio da obstinação terapêutica (...), a reanimação, a 

criônica (congelamento do corpo): partindo do princípio de que a morte é uma doença 

repugnante que é preciso curar (BARCHIFONTAINE; PESSINI, 2002, p. 284-285) 

 

 Em um estudo desenvolvido por Paiva mediante entrevista e questionário com 60 

médicos, todos com contato cotidiano com pacientes com câncer avançado e em fase terminal, 
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constatou-se uma aproximação maior com a família do paciente e uma dificuldade na 

comunicação com o mesmo. “Fala-se de não se mentir para o paciente, mas omitir, contar 

‘meias-verdades’” (PAIVA, 2009, p. 80). Nessa tentativa de poupar o morrediço, a equipe 

médica acabava por se afastar do indivíduo, afinal evita-se falar do prognóstico com a morte 

evidente. 

Nem sempre o médico consegue manter um relacionamento aberto, com uma 

comunicação efetiva. O médico, em sua formação, é treinado para curar e salvar e 

quando isso não é possível, muitas vezes acaba enfrentando a situação de modo a 

sentir-se impotente e fracassado. Ele, geralmente, não consegue lidar de forma 

positiva com os limites da medicina e suas próprias limitações. Com isso, fica muito 

difícil encarar a finitude e os limites do ser humano, pois também acaba por 

identificar-se com um ser limitado e mortal (PAIVA, 2009, p. 84) 

 

 A partir dessa conjuntura, se percebeu a necessidade de uma interpelação diferente por 

parte da equipe de saúde para com o paciente e sua família, vindo à tona os chamados cuidados 

paliativos. 

 Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos – ANCP1 

a filosofia paliativista começou na antiguidade, com as primeiras definições sobre o 

cuidar. Na Idade Média, durante as Cruzadas, era comum achar hospices (...) que 

abrigavam não somente os doentes e moribundos, mas também os famintos, mulheres 

em trabalho de parto, pobres, órfãos e leprosos. Esta forma de hospitalidade tinha 

como característica o acolhimento, a proteção, o alívio do sofrimento, mais do que a 

busca pela cura. (grifado) 

 

 Em 2002, a Organização Mundial de Saúde – OMS2 conceituou os cuidados paliativos 

como a 

assistência que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus 

familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 

do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 

demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. 

 

 Conforme exposto, é comum o médico relacionar a morte de seu paciente com uma 

derrota profissional, afinal foi preparado para lidar com a doença, tratamentos, procedimentos, 

medicamentos e, ao final desse processo, a cura, como sinônimo de vitória. Sendo assim, os 

cuidados paliativos alcançam um patamar de extrema importância, pois fica evidente que o 

papel do médico para com seu paciente em fim de vida não está terminado. Pelo contrário, os 

cuidados devem estar presentes até o “último suspiro” do indivíduo. 

 Nesse sentido, o Código de Ética Médica (Resolução nº 1.931/2009 do Conselho 

Federal de Medicina) dispõe, no Capítulo I – Princípios fundamentais, que “XXII - Nas 

 
1 Disponível em: <https://paliativo.org.br/cuidados-paliativos/historia-dos-cuidados-paliativos>. Acesso em: 13 

out. 2020. 
2 Tradução livre. Disponível em <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>. Acesso em: 13 out. 2020. 
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situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico (...) propiciará aos pacientes sob sua 

atenção todos os cuidados paliativos apropriados”. 

 Para além da equipe médica e da família do paciente, é imprescindível olhar para o 

próprio indivíduo em fim de vida. Afinal, a alteração do sentido do processo de morrer – antes, 

aceito; agora, recusado e adiado com auxílio de avanços científicos – implica em um 

afastamento desse indivíduo de sua liberdade e autonomia, já que tolhido do direito de saber 

sua real condição, quiçá escolher quais tratamentos gostaria ou não de ser submetido. 

 Por essa razão, percebeu-se a necessidade de resguardar os direitos e, principalmente, a 

dignidade desses pacientes e, ao mesmo tempo, dar respaldo à equipe de saúde, vindo à tona a 

ideia de registrar as vontades deles por meio de um documento escrito. É o princípio das 

chamadas diretivas antecipadas de vontade ou DAV. 

 

2 AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE E O TESTAMENTO VITAL: 

ENTENDENDO O CONCEITO, AS DIFERENÇAS, A APLICABILIDADE E OS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 De acordo com Utida, Bertinato, Palma e Bastos (2019, p. 120), “com o advento dos 

cuidados paliativos e a crescente promoção da autonomia e dos direitos dos pacientes, surgem 

documentos para tais fins, sendo um modelo destes as diretivas antecipadas de vontade”. As 

DAV tratam-se de gênero em que são espécies o mandato duradouro e o testamento vital, quais 

“serão utilizados quando o paciente não puder, livre e conscientemente, se expressar” 

(DADALTO, 2015, p. 88). 

 De forma sucinta, o mandato duradouro se trata de um documento em que o indivíduo 

“nomeia um ou mais ‘procuradores’ que deverão ser consultados pelos médicos em caso de 

incapacidade do paciente – definitiva ou não (...) O procurador de saúde decidirá tendo como 

base a vontade do paciente” (DADALTO, 2015, p. 91). 

 Por sua vez, o testamento vital é o instrumento em que “uma pessoa capaz manifesta 

seus desejos sobre suspensão de tratamentos, a ser utilizado quando o outorgante estiver em 

estado terminal, em EVP [estado vegetativo persistente] ou com uma doença crônica incurável, 

impossibilitado de manifestar livre e conscientemente sua vontade” (DADALTO, 2015, p. 97). 

 A diferença crucial entre as espécies se encontra no momento de produção de efeitos, já 

que o testamento vital só produzirá efeito em caso de incapacidade definitiva e o mandato 

duradouro poderá ser utilizado tanto em caso de incapacidade definitiva, bem como temporária. 
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 O pioneiro a cunhar um modelo de testamento vital foi Kutner (1969), quem reconhecia 

que a legislação norte-americana vedava a eutanásia e o suicídio assistido, mas também garantia 

o direito de o paciente com um quadro incurável e irreversível morrer como desejasse. Logo, 

seguir os desejos desse paciente com relação a suspensão de tratamentos não se enquadraria em 

qualquer forma delitiva. Inclusive, na hipótese de o médico agir contrariamente aos desejos 

desse paciente, incorreria em responsabilidade. Em suas palavras, 

The law clearly prohibits mercy killing, even if undertaken at the patient's request. 

Thus, the patient cannot request another to end his life. Such an action would subject 

the actor to prosecution for murder. But an individual does have the right to refuse to 

permit a doctor to treat him, even if such treatment would prolong his life. If a doctor 

should act contrary to his wishes, he would be subject to liability (KUTNER, 1969, 

p. 550) 

 

 A sugestão dada por Kutner acerca da utilização do testamento vital foi que “The 

document would provide that if the individual's bodily state becomes completely vegetative and 

it is certain that he cannot regain his mental and physical capacities, medical treatment shall 

cease” (1969, p. 551). Percebe-se que, desde a origem, o instrumento destina-se aos casos de 

pacientes em fim de vida. 

 É notório que para entender a aplicabilidade do instrumento torna-se imperioso 

percorrer os conceitos de terminalidade, doença crônica incurável, estado vegetativo persistente 

(ou EVP), tratamentos ordinários e tratamentos extraordinários. 

 A terminalidade diz respeito ao diagnóstico do paciente quando não há possibilidade de 

recuperação, não se relacionando somente com o tempo de vida do indivíduo.  

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 (LAZARETTI, 2018, 

p. 62) 

 

 Por sua vez, as doenças crônicas incuráveis são divididas pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS3 em doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas e 

diabetes, tendo em comum: “serem intransmissíveis de pessoa para pessoa, de longa duração e, 

geralmente, de progressão lenta” (UTIDA; SOUZA, 2019, on-line). 

 Já pacientes em estado vegetativo persistente ou EVP “são aqueles que não têm 

possibilidades terapêuticas, e como o nome sugere, já não possuem mais uma vida social por 

se encontrarem nesse estado vegetativo, que pode durar anos, mantendo-se apenas a vida 

biológica” (UTIDA; SOUZA, 2019, on-line). 

 
3 Disponível em: <http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/>. Acesso em: 13 out. 2020.   
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 Com relação aos tratamentos, dividem-se em extraordinários e ordinários. Os 

tratamentos ordinários são aqueles recomendados ao quadro clínico do paciente, obrigatórios 

diante sua condição – no caso de pacientes incuráveis, os cuidados paliativos são entendidos 

como tratamento ordinário. No que concerne os tratamentos extraordinários, podem ser 

entendidos como fúteis, já que não trazem nenhum real benefício ao paciente. O conceito de 

ordinário e extraordinário mudará caso a caso, sendo imprescindível uma cuidadosa análise 

“não apenas clinicamente, mas também, com relação aos valores pessoais do próprio paciente, 

averiguando o que para ele é, ou deixa de ser, importante” (UTIDA; SOUZA, 2019, on-line). 

 Delimitados tais conceitos, afirma-se que o testamento vital é espécie do gênero 

diretivas antecipadas de vontade – por isso, não se confundem –, aplicável em três casos: 

pacientes terminais, com uma doença crônica incurável ou em estado vegetativo persistente, 

sendo admitida a suspensão de qualquer tratamento extraordinário, conforme a vontade do 

indivíduo expressa no documento. 

 No Brasil, ainda não há legislação federal específica acerca do testamento vital. 

Contudo, o documento é válido, pois está amparado por princípios constitucionais, tais quais a 

dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III), a autonomia privada (CF, art. 5º, inciso II) 

e a vedação ao tratamento desumano ou degradante (CF, art. 5º, inciso III). Ainda, o Código 

Civil prevê em seu art. 107 que “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma 

especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 

 Todavia, diante a escassez legislativa acerca do tema, o Conselho Federal de Medicina 

publicou algumas Resoluções para regulamentar a conduta médica diante tais casos, 

destacando-se a Resolução nº 1.805/2006 e a nº 1.995/2012.  

 A Resolução nº 1.805/2006 do CFM permite a suspensão de procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do doente na fase terminal de enfermidades graves e 

incuráveis, desde que essa seja a vontade do paciente ou seu representante legal. Nessa hipótese, 

a normativa prevê que “O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar 

os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, 

psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar”. 

 Já a Resolução nº 1.995/2012 do CFM dispôs sobre as diretivas antecipadas de vontade 

– sem distinguir as espécies anteriormente mencionadas, testamento vital e mandato duradouro. 

O art. 2º desta Resolução consagra a autonomia privada e a dignidade humana do paciente ao 

estabelecer que “Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram 

incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o 

médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade” (grifado). Tal regra 
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não é absoluta, pois se alguma disposição de vontade da DAV ou do representante do paciente 

estiver em desacordo com os preceitos do Código de Ética Médica, o médico deixará de levá-

las em consideração, nos termos do §2º do art. 2º da mesma Resolução. Essa exceção pode ser 

estendida na hipótese de alguma diretiva contrariar o ordenamento jurídico pátrio. 

 A constitucionalidade e legalidade da Resolução 1.995/2012 foi questionada mediante 

Ação Civil Pública nº 1039-86.2013.4.01.3500. Na sentença, o juízo decidiu pela total 

improcedência da ação, destacando que “A resolução do Conselho Federal de Medicina é 

compatível com a autonomia da vontade, o princípio da dignidade humana, e a proibição de 

submissão de quem quer que seja a tratamento desumano e degradante”.  

 O Código de Ética Médica vigente, foi aprovado na gestão do Presidente do Conselho 

Federal de Medicina, Roberto Luiz d’Avila, quem introduz o diploma com uma importante 

reflexão, destacando-se o seguinte: 

Subordinado à Constituição Federal e à legislação brasileira, o novo Código 

reafirma os direitos dos pacientes, a necessidade de informar e proteger a população 

assistida. Buscou-se um Código justo, pois a medicina deve equilibrar-se entre estar 

a serviço do paciente, da saúde pública e do bem-estar da sociedade. O imperativo é 

a harmonização entre os princípios das autonomias do médico e do paciente. 

Permeando o novo Código, esse é o contrato tácito e implícito de todo ato médico. 

Entre outros momentos, isso se materializará na tomada de decisões profissionais, 

quando, de acordo com os ditames de sua consciência e as previsões legais, o médico 

aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos propostos. E também na proibição de que deixe de obter o consentimento 

do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser 

realizado, salvo em iminente risco de morte. As inovações estendem-se ao nível de 

se recomendar a obtenção do assentimento de menor de idade em qualquer ato médico 

a ser realizado, pois a criança tem o direito de saber o que será feito com o seu corpo, 

e à possibilidade de recusa de pacientes terminais a tratamentos considerados 

excessivos e inúteis. (grifado) 

 

 O CEM traz como princípio fundamental que “XXII - Nas situações clínicas 

irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados 

paliativos apropriados”, sendo vedado ao médico “Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda 

que a pedido deste ou de seu representante legal”. Desde já, percebe-se que a suspensão de 

tratamentos não se confunde com a abreviação da vida, o que será detalhadamente explicado 

ao longo do presente trabalho. 

 

3 DA RESPONSABILIDADE PENAL DO MÉDICO: O DEVER DE CUIDAR 

IMPORTA NA OBRIGAÇÃO DE MANTER O PACIENTE VIVO? 
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 Nos primórdios, o papel exercido pelo médico estava intimamente ligado à religião, pois 

“os antigos compreendiam a doença como fenômeno sobrenatural, determinado pela concepção 

mítica de mundo” (DOMINGOS; KFOURI NETO; MACIEL-LIMA, 2016, p. 73). Por essa 

razão “não existiu a responsabilidade médica enquanto a atividade de curar ficou ligada aos 

métodos divinatórios e a moléstia aos pecados do paciente ou de sua família, pois o fracasso 

era atribuído ao não merecimento do doente, que estava pagando por algo que tinha feito” (SÁ, 

1999, p. 6). 

 Atualmente, é notório que o médico se tornou um prestador de serviços ao seu paciente, 

tendo essa relação natureza contratual, “sendo extracontratual, excepcionalmente, quando, por 

exemplo, o médico atende o doente em estado de impossibilidade de autodeterminação” 

(BARROS JÚNIOR, 2007, p. 96). Assim sendo, se o médico causar algum dano patrimonial 

ou moral ao seu paciente, incorrerá em responsabilidade civil, pois esta “surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, 

ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida” 

(TARTUCE, 2016, p. 309). 

 A responsabilidade penal, por sua vez, é caracterizada de modo diverso, tendo em vista 

que o Direito Penal é subordinado a alguns princípios, destacando-se o princípio da legalidade, 

da intervenção mínima e da fragmentariedade. 

 O princípio da legalidade está previsto no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição 

Federal (“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”) 

e no art. 1º do Código Penal, com redação similar. Deste modo, “tudo que não for 

expressamente proibido é lícito em Direito Penal. Por essa razão, Von Liszt diz que o Código 

Penal é a Carta Magna do delinquente” (GRECO, 2016, p. 144). 

 Já o princípio da intervenção mínima – que também é conhecido como ultima ratio – 

prevê que o Direito Penal deve “intervir o menos possível na vida em sociedade, devendo ser 

solicitado somente quando os demais ramos do Direito, comprovadamente, não forem capazes 

de proteger aqueles bens considerados de maior importância” (GRECO, 2016, p. 97). Ao citar 

Roxin, Greco (2016, p. 98) afirma que “O Direito Penal é, inclusive, a última dentre todas as 

medidas protetoras que devem ser consideradas, quer dizer que somente se pode intervir quando 

falhem outros meios de solução social do problema”. A propósito, o caráter subsidiário do 

Direito Penal é decorrente deste princípio. 

 Por fim, o princípio da fragmentariedade trata-se de uma consequência da adoção de 

outros princípios, especialmente o supracitado princípio da intervenção mínima. Dizer que o 

Direito Penal é fragmentário significa que “nem tudo lhe interessa, mas tão somente uma 
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pequena parte, uma limitada parcela de bens que estão sob sua proteção” (GRECO, 2016, p. 

109). 

 Importante lembrar que as responsabilidades no âmbito civil e penal são independentes, 

como preleciona o art. 66 do Código de Processo Penal, que diz “Não obstante a sentença 

absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, 

categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”, bem como o art. 935 do Código 

Civil: “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”.  

 Atentando-se à responsabilidade penal, questiona-se: o dever de cuidar implica na 

obrigação do médico em manter o paciente vivo? Ao observar o disposto no testamento vital 

de seu paciente em fim de vida, especialmente quando há expressa disposição sobre a suspensão 

de procedimentos e tratamentos, o médico estaria cometendo algum tipo penal? 

 Para responder esses questionamentos, é imprescindível percorrer alguns conceitos 

fundamentais. 

 

3.1 AFINAL, O QUE É CRIME? 

 

 O atual Código Penal, datado de 1940 – com diversas alterações ao longo dos anos – 

não traz o conceito de crime, cabendo essa tarefa à doutrina, qual entende majoritariamente que 

crime é fato típico, antijurídico e culpável. Essa divisão tem por finalidade “analisar todos os 

elementos ou características que integram o conceito de infração penal sem que com isso se 

queira fragmentá-lo” (GRECO, 2016, p. 198), pois ao distinguir os estágios ou degraus 

valorativos – quais sejam, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade – é que se torna 

possível a atribuição de responsabilidade penal (BITENCOURT, 2016). 

 O fato típico é o primeiro substrato do crime, tendo por elementos a conduta do agente 

(dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva), o resultado, o nexo de causalidade entre a conduta 

e o resultado, e a tipicidade. De forma objetiva, consiste no “conjunto de elementos do fato 

punível na lei penal” (BITENCOURT, 2016, p. 345), qual tem por função limitar e 

individualizar a conduta humana penalmente relevante. 

 Com relação à conduta é importante observar que o Brasil adotou a teoria finalista da 

ação, que tem seu princípio na 

distinção entre fato natural e ação humana: o fato natural é fenômeno determinado 

pela causalidade, um produto mecânico de relações causais cegas; a ação humana é 

acontecimento dirigido pela vontade consciente do fim. Na ação humana, a vontade é 
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a energia produtora da ação, enquanto a consciência do fim é sua direção inteligente: 

a finalidade dirige a causalidade para configurar o futuro conforme o plano do autor 

(SANTOS, 2000, p. 15, grifo do autor) 

 

 Sendo assim, a conduta é “um comportamento humano voluntário, dirigido a uma 

finalidade qualquer” (GRECO, 2016, p. 251). O indivíduo quando age, seja por meio de uma 

ação ou de uma omissão, dirige a sua conduta para certa finalidade, “que pode ser ilícita 

(quando atua com dolo, por exemplo, querendo praticar qualquer conduta proibida pela lei 

penal) ou lícita (quando não quer cometer delito algum, mas que por negligência, imprudência 

ou imperícia, causa um resultado lesivo, previsto pela lei penal)” (GRECO, 2016, p. 251, grifo 

do autor). O art. 18 do Código Penal traz os conceitos de crime doloso e crime culposo, bem 

como a regra de que todo crime é doloso, punindo-se a conduta culposa apenas se houver 

expressa previsão legal, in verbis 

Art. 18 - Diz-se o crime: 

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou 

imperícia. 

Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato 

previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. 

 

 Em decorrência do princípio da legalidade, para alguma ação ou omissão ser crime é 

necessário que esteja previsto em lei. “Quando a lei em sentido estrito descreve a conduta 

(comissiva ou omissiva) com o fim de proteger determinado bem cuja tutela mostrou-se 

insuficiente pelos demais ramos do direito, surge o chamado tipo penal” (GRECO, 2016, p. 

257, grifo do autor). Para que o fato seja típico, a conduta do agente que deu causa a um 

resultado deve se amoldar em um tipo penal. Essa adequação da conduta ao tipo penal é a 

tipicidade, “a subsunção perfeita da conduta praticada pelo agente ao modelo abstrato previsto 

na lei penal” (GRECO, 2016, p. 258). De outro modo, a tipicidade busca adequar determinada 

conduta humana (concreta) ao disposto no tipo penal (abstrato), por meio do chamado juízo de 

subsunção. Por exemplo, o art. 121, caput, do Código Penal trata-se de um tipo penal, pois traz 

o “molde” de uma conduta. Se essa conduta (matar alguém) for cometida, o sujeito ativo, em 

regra, será penalmente responsabilizado. 

 A antijuridicidade – ou ilicitude – é o segundo substrato do crime, sendo um “juízo de 

contradição entre a conduta típica praticada e a as normas do ordenamento jurídico” 

(BITENCOURT, 2016, p. 389). Em outros termos, é a relação de contrariedade entre a conduta 

do agente e o ordenamento jurídico. A relação entre tipicidade e antijuridicidade se dá pela 

teoria da ratio cognoscendi, adotada pelo Código Penal, qual prevê que quando o fato for típico, 

provavelmente, mas nem sempre, será antijurídico. Isso porque o agente pode ter agido sob 

alguma causa que exclui a ilicitude, como o estado de necessidade (CP, art. 23, inciso I), 
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legítima defesa (CP, art. 23, inciso II), estrito cumprimento do dever legal ou no exercício 

regular de direito (CP, art. 23, inciso III). Além dessas causas, há outras espalhadas pela Parte 

Especial do Código Penal, bem como o consentimento do ofendido, como causa supralegal, 

cabível em determinados casos. 

 O terceiro e último substrato do crime é a culpabilidade, sendo entendida como “um 

juízo individualizado de atribuição de responsabilidade penal” (BITENCOURT, 2016, p. 437). 

É neste elemento em que os fatores internos e externos devem ser considerados a fim de se 

apurar se o agente poderia agir de outro modo. Para tanto, são analisados três elementos: a 

imputabilidade do agente, a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta 

diversa. 

 Assim, nas palavras de Cerezo Mir (1985, p. 267), “Os diferentes elementos do crime 

estão numa relação lógica necessária. Somente uma ação ou omissão pode ser típica, só uma 

ação ou omissão típica pode ser antijurídica e só uma ação ou omissão antijurídica pode ser 

culpável”. Por conseguinte, para se considerar criminoso o comportamento do médico, devem 

estar cumulativamente presentes a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, já que a 

ausência de qualquer elemento descaracteriza o crime. 

 

3.2 AÇÃO E OMISSÃO: UMA NOÇÃO SOBRE OS DELITOS COMISSIVOS E 

OMISSIVOS 

 

 É notório que existem diversas classificações doutrinárias quanto às infrações penais. 

Para o presente trabalho, definido o que é crime para o ordenamento jurídico brasileiro, se faz 

mister distinguir o que são crimes comissivos de crimes omissivos, para então chegar à resposta 

do questionamento feito. 

 A maioria dos crimes no Código Penal são comissivos e estão previstos em normas 

proibitivas, pois “existe a previsão de um comportamento positivo que, se realizado, importará, 

em tese, na configuração do tipo penal” (GRECO, 2016, p. 206). Logo, os crimes comissivos 

são aqueles que exigem uma ação do agente, uma conduta positiva para se alcançar o resultado 

penalmente reprovável. 

 Já os crimes omissivos são aqueles que exigem uma omissão do agente, uma conduta 

negativa, e ocorrem “quando o agente não faz o que pode e deve fazer, que lhe é juridicamente 

ordenado” (BITENCOURT, 2016, p. 309). Subdividem-se em omissivos próprios e omissivos 

impróprios. 



16 

 

 Diferentemente dos crimes comissivos, os crimes omissivos próprios estão previstos em 

normas mandamentais, já “que, se não realizadas [pelo agente], caracterizarão uma infração 

penal” (GRECO, 2016, p. 207). Nessa modalidade delitiva, a omissão por si só consuma o 

delito, “não sendo necessário qualquer resultado naturalístico. Para a existência do crime basta 

que o autor se omita quando deve agir” (MIRABETE, 2000, p. 124) diante a norma penal 

impositiva. 

 Por sua vez, os crimes omissivos impróprios “são aqueles em que, para sua 

configuração, é preciso que o agente possua um dever de agir para evitar o resultado” (GRECO, 

2016, p. 337), isto é, o agente deter o status de garantidor, conforme o §2º do art. 13 do Código 

Penal: 

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a 

quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não 

teria ocorrido. 

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para 

evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.  

 

 Percebe-se que dispositivo acima prevê que a omissão só será penalmente relevante se 

o omitente, no caso, o garantidor, “podia agir para evitar o resultado”. Assim, se o agente agir 

e não conseguir evitar o resultado, ou não puder agir para evitá-lo, não deverá responder pelo 

crime. 

 Os crimes omissivos próprios distinguem-se dos omissivos impróprios com relação à 

natureza do tipo penal, pois os crimes omissivos próprios estão previstos em normas 

mandamentais, enquanto os omissivos impróprios em normas proibitivas, mas o agente, nesta 

modalidade delitiva, detém a posição de garante. 

 

3.3 A SUSPENSÃO DE TRATAMENTOS EM PACIENTES EM FIM DE VIDA: 

EUTANÁSIA, DISTANÁSIA OU ORTOTANÁSIA? 

 

 O ordenamento jurídico brasileiro não define quando começa a vida, mas tutela os 

direitos do nascituro desde a concepção, nos termos do art. 2º do Código Civil. Do mesmo 

modo, não define quando finda a vida, mas prevê que a existência da pessoa natural termina 

com a morte (Código Civil, art. 6º). 

 Com relação ao conceito de morte, Santos (2009, p. 301), citando Kastenbaum, afirma 

que há “uma série de premissas e dificuldades, pois o conceito de morte é sempre relativo; 
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excessivamente complexo; muda; muitas vezes, é obscuro, ambíguo, ou ainda em evolução; é 

influenciado pelo contexto situacional, social e cultural e se relaciona com o comportamento”. 

 Entretanto, definir o momento da morte é necessário, ainda mais do ponto de vista 

jurídico. Por muito tempo, a morte foi definida pela ausência de batimento cardíaco e respiração 

(SANTOS, 2009). Com os avanços tecnológicos, o parâmetro cardiocêntrico passou para um 

encefalocêntrico, com a chamada ‘morte cerebral’ (SANTOS, 2009). 

 Tendo em vista que a temática compete à Medicina, o art. 3º da Lei 9.434/1997 

estabeleceu que 

Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano 

destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte 

encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de 

remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos 

definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. (grifado) 

 

 Referida resolução é a de nº 2.173, publicada em 15 de dezembro de 2017, qual definiu 

objetivamente os critérios a serem utilizados no diagnóstico de morte encefálica, que pode ser 

definida como um estado em que se perde a capacidade de consciência, junto com a perda 

irreversível da capacidade de ventilar espontaneamente, ainda que mantendo, por certo período, 

uma função cardíaca evidente (SARDINHA; DANTAS FILHO, 2002). 

 Retomando o questionado: o dever de cuidar implica na obrigação do médico em manter 

o paciente vivo? Ao observar o disposto no testamento vital de seu paciente em fim de vida, 

especialmente quando há expressa disposição sobre a suspensão de procedimentos e 

tratamentos, o médico estaria cometendo algum tipo penal? 

 Inicialmente, deve-se esclarecer o que consistiria referida suspensão de tratamentos para 

o Direito Penal pátrio, sendo imperioso perpassar por três conceitos: eutanásia, distanásia e 

ortotanásia. 

 Há notícia de que a palavra eutanásia foi utilizada pela primeira vez no século XVII, 

por Francis Bacon, “referindo-se ao ato de provocar a morte por compaixão para com um doente 

incurável, com o objetivo de por (sic) fim ao seu sofrimento” (DOMINGOS; KFOURI NETO; 

MACIEL-LIMA, 2016, p. 87-88).  

 Villas-Bôas (2008, p. 62) aduz que eutanásia é a “antecipação da morte de paciente 

incurável, geralmente terminal e em grande sofrimento, movido por compaixão para com ele”. 

De forma mais detalhada, Capez (2003, p. 34) afirma que a eutanásia 

Consiste em pôr fim à vida de alguém, cuja recuperação é de dificílimo prognóstico, 

mediante o seu consentimento expresso ou presumido, com a finalidade de abreviar-

lhe o sofrimento. Troca-se, a pedido do ofendido, um doloroso prolongamento de sua 

existência por uma cessação imediata da vida, encurtando sua aflição física. Pode ser 

praticada mediante um comportamento comissivo (eutanásia ativa) ou omissivo 

(forma passiva) 
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 A prática é pauta em diversos lugares do mundo, sendo regulamentada em alguns países. 

“Na Holanda, não é considerada crime. Grécia, Polônia, Áustria e Noruega possuem punições 

leves. Na Alemanha, Itália e Suíça sua prática não é considerada assassinato e, por lei, deve ser 

julgada como um caso especial. Para a França e Turquia a prática é considerada assassinato” 

(JUNGES; CREMONESE; OLIVEIRA; SOUZA; BACKES, 2010, p. 277). No ordenamento 

jurídico pátrio, por sua vez, a legislação penal não prevê expressamente o termo ‘eutanásia’. De 

todo modo, o entendimento majoritário é que tal prática se enquadra como homicídio 

privilegiado, previsto no art. 121, §1º, do Código Penal:  

Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação 

da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. (grifado) 

 

 Nesse sentido, Greco (2016, p. 21) ensina que “Quando o agente causa a morte do 

paciente já em estado terminal, que não suporta mais as dores impostas pela doença (...) 

impelido por esse sentimento de compaixão, deve ser considerado um motivo de relevante valor 

moral, impondo-se a redução obrigatória da pena”, ou seja, em que pese a causa especial de 

diminuição de pena, a eutanásia é crime. 

 Além de ser criminalizada, a eutanásia é proibida pelo Código de Ética Médica, em seu 

Capítulo V, qual dispõe que é vedado ao médico “Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda 

que a pedido deste ou de seu representante legal”. 

 Na eutanásia, em sua modalidade passiva, suspende-se tratamentos ordinários, 

indicados para o caso clínico, com a finalidade de abreviar a vida. Ainda que seja para cessar 

um sofrimento, o fato é típico, já que se emolda no art. 121, §1º, do Código Penal; é antijurídico, 

pois relevante valor moral não é causa excludente de ilicitude, e, por fim, é culpável, uma vez 

que o agente  é imputável, há potencial consciência da ilicitude e lhe era exigível conduta 

diversa. 

 Em suma, o médico que suspende tratamentos ordinários com objetivo de causar a morte 

para aliviar o sofrimento, comete o crime de homicídio privilegiado. Por ser cometido mediante 

uma omissão, classifica-se como omissivo impróprio, diante a posição de garantidor do médico, 

que tinha possibilidade de agir para evitar o resultado bem como o dever de evita-lo. Portanto, 

a suspensão de tratamentos na hipótese prevista não se trata de eutanásia, pois abrange os 

tratamentos extraordinários, fúteis ao paciente no estágio em que se encontra. 

 Por outro lado, se o médico empenhar todos os meios para manter o paciente ‘vivo’, 

sem trazer qualquer benefício e, por vezes, causando-lhe grande sofrimento, estará praticando 

a chamada distanásia ou obstinação terapêutica, qual resume-se em “uma ação, intervenção ou 
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um procedimento médico que não atinge o objetivo de beneficiar a pessoa em fase terminal e 

que prolonga inútil e sofridamente o processo do morrer, procurando distanciar a morte” 

(PESSINI, 2009, p. 319). 

 Pessini (2009) ensina que a tradição da ética médica codificada, no Brasil, tinha a 

tendência de apoiar práticas de obstinação terapêutica, citando como exemplo o Código de 

Deontologia Médica de 1931, qual previa em seu art. 16º que “O médico não aconselhará nem 

praticará, em caso algum, a eutanásia; porque um dos propósitos mais sublimes da medicina é 

sempre conservar e prolongar a vida”. Nesse sentido, se “a finalidade da medicina ‘é sempre 

conservar e prolongar a vida’ (...) estaremos claramente deitando as raízes da justificação da 

distanásia com seu conjunto de tratamentos que não deixam a pessoa na fase final da vida 

morrer em paz” (PESSINI, 2009, p. 321). 

 A alteração dessa lógica teve início com o Código de Ética Médica de 1988, qual previu 

no art. 2º que “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”. Nos dias 

de hoje, apesar de não ser crime, a distanásia consiste em uma prática antiética, que não traz 

nenhum benefício ao paciente em fim vida, afinal o Código de Ética Médica atual traz que  

É vedado ao médico: (...) 

Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 

cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente” (grifado) 

 

 Ou seja, a utilização de todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 

cientificamente reconhecidos e disponíveis, devem ser utilizados desde que seja benéfico ao 

paciente, pois quando usados para afastar a morte inevitável, se tornam maléficos, visto que 

existe uma ordem na vida humana, sendo a morte e o processo de morrer partes dessa ordem 

(PESSOA, 2013). 

 Por óbvio que a suspensão de tratamentos (omissão) na hipótese elencada também não 

se trata de distanásia, pois nesta prática ocorre o empenho (ação) de tratamentos, por vezes que 

não trazem nenhum benefício ao paciente, prolongando não sua vida, mas sim, o processo de 

morrer. Não há intenção de matar, nem resultado morte para enquadrar-se no art. 121 do Código 

Penal, sendo conduta atípica e, portanto, um indiferente penal, apesar de, em casos tais, ser 

antiético. 

 Percebe-se que a distanásia é o antônimo da eutanásia, mas ambas “têm em comum 

provocar a morte ‘fora da hora’” (PESSINI, 2009, p. 334). Villas-Bôas (2008, p. 66) afirma que 

“a eutanásia é a morte antes de seu tempo, a distanásia é, por sua vez, a morte depois do tempo; 
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e a ambas se contrapõe a ortotanásia: a morte no tempo certo”. Logo, entre o abreviar e o 

prolongar, encontra-se a ortotanásia, que 

tem seu nome proveniente dos radicais gregos: orthos (reto, correto) e thanatos 

(morte). Indica, então, a morte a seu tempo, correto, nem antes nem depois. Na 

ortotanásia, o médico não interfere no momento do desfecho letal, nem para antecipá-

lo nem para adiá-lo. Diz-se que não há encurtamento do período vital, uma vez que já 

se encontra em inevitável esgotamento. Também não se recorre a medidas que, sem 

terem o condão de reverter o quadro terminal, apenas resultariam em prolongar o 

processo de sofrer e morrer para o paciente e sua família. Mantêm-se os cuidados 

básicos (VILLAS-BÔAS, 2008, p. 66) 

 

 A adequação terapêutica consiste na suspensão de tratamentos que não são mais 

indicados ao paciente em fim de vida, permitindo que este viva o processo de morrer, recebendo 

cuidados paliativos, e, ao final, tenha uma morte digna. É essa a prática prevista na Resolução 

nº 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina, pois dispõe que na fase terminal de 

enfermidades graves e incuráveis, o médico pode limitar ou suspender procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do paciente, observada sua vontade ou de seu representante 

legal, sendo garantido todos os cuidados necessários para alívio de sofrimentos. 

 Referida resolução foi questionada junto ao Poder Judiciário através da Ação Civil 

Pública nº 2007.34.00.014809-9, em que o Ministério Público Federal sustentou, dentre outros, 

que o Conselho Federal de Medicina não teria competência para regulamentar como conduta 

ética uma prática criminosa, em claro equívoco ao conceito de ortotanásia. Tal equívoco foi 

completamente sanado no curso do processo e, em alegações finais, ambas as partes pugnaram 

pela total improcedência da ACP. 

 Ao prolatar a sentença, o juízo citou as razões da Procuradora da República Luciana 

Loureiro Oliveira, em que se destaca a seguinte parte: 

Vê-se, pois, que se chega à conclusão da atipicidade material do suposto crime de 

homicídio, ainda que privilegiado, decorrente da prática de ortotanásia, levando-

se em consideração que a falta de adoção de terapêuticas extraordinárias, pelo médico, 

para prolongar um estado de morte já instalado em paciente terminal (desde que 

autorizado por quem de direito) não conduz a um resultado desvalioso no campo 

penal, considerando a necessária interação que os princípios constitucionais - todos 

derivados da diretriz primordial da preservação da dignidade da pessoa humana - têm 

de estabelecer com a moderna teoria do fato típico, balizando a interpretação do direito 

penal vigente. (...) 

[Há] quebra do nexo causal entre a ação do médico e o resultado (morte inevitável), 

circunstância que retira, assim, a tipicidade penal da conduta. O mesmo raciocínio 

aplica-se à interpretação do tipo homicídio à prática da ortotanásia, uma vez que, 

também nesta hipótese típica, não haverá crime se a conduta do indigitado autor 

não contribuir, em última análise, para a causação do resultado morte. (grifado) 

 

 Na ortotanásia não há “matar alguém”, mas sim, “deixar morrer” sem intervenções 

excessivas e descabidas. Afinal, o direito à vida não enseja o dever de postergar a morte natural, 

não inclui um dever de sobrevida artificial (VILLAS-BÔAS, 2008). Nesse sentido, “além do 
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direito à vida, há o morrer dignamente. Ora, o último estágio da vida de todos os seres vivos é 

a morte, inevitável, infelizmente. Integra o conceito de dignidade da pessoa humana o direito 

de morrer dignamente” (MARTINS, 2017, p. 823, grifo do autor). 

 Desse modo, não é possível amoldar essa prática ao art. 121 do Código Penal, pois a 

morte decorrente dela é natural e espontânea, integrante da inevitabilidade da finitude humana, 

portanto, é atípica. Diante a atipicidade da conduta, não há de se falar de antijuridicidade nem 

de culpabilidade. 

 Corroborando o que fora exposto, Vieira pontua que na adequação terapêutica 

ao invés de se prolongar artificialmente o processo de morte (distanásia), deixa-se que 

este se desenvolva naturalmente (ortotanásia). Somente o médico pode realizar a 

ortotanásia, e ainda não está obrigado a prolongar a vida do paciente contra a vontade 

deste e muito menos aprazar sua dor. A Ortotanásia é conduta atípica frente ao 

Código Penal, pois não é causa de morte da pessoa, uma vez que o processo de 

morte já está instalado. Desta forma, diante de dores intensas sofridas pelo paciente 

terminal, consideradas por este como intoleráveis e inúteis, o médico deve agir para 

amenizá-las, mesmo que a conseqüência (sic) venha a ser, indiretamente, a morte do 

paciente" (1999, p. 90) 

 

 Inclusive, o Código de Ética Médica reforça que a suspensão de tratamentos em caso de 

fim de vida não se confunde com abreviar a vida ou antecipar a morte, o que é vedado tanto no 

campo do direito penal como no campo ético: 

É vedado ao médico: (...) 

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante 

legal. 

Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 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. (grifado) 

 

 À vista de todo exposto, a suspensão de tratamentos na hipótese prevista enquadra-se 

na ortotanásia em que “há omissão ou suspensão de medidas que perderam sua indicação, por 

resultarem inúteis para aquele indivíduo, no grau de doença em que se encontra” (VILLAS-

BÔAS, 2008, p. 67), não configurada prática criminosa por parte do médico, que estará agindo 

em prol do paciente em fim de vida ao permitir que o mesmo tenha uma morte natural e sem 

intervenções, garantindo que sua vontade seja respeitada – portanto, sua autonomia – e, em 

última análise, sua dignidade. Portanto, essa suspensão de tratamentos torna-se irrelevante para 

o Direito Penal. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pode-se acreditar que é possível enganar a morte, mas o ser humano é ignorante demais 

para tal feito. Não se morre apenas no dia de sua morte, mas a cada dia que se vive, consciente 
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ou não de se estar vivo. Mas a morte vem mais depressa a cada dia vivido privado dessa 

consciência (ARANTES, 2016). 

 Tendo em vista que na antiguidade a Medicina era ligada à religião, a relação médico-

paciente em fim de vida não possuía a carga de responsabilidade como nos dias atuais, pois a 

morte era tida como vontade divina, aceita de forma natural. A Medicina desvinculou-se da 

religião, abrindo espaço para ciência, que cada vez mais trouxe avanços tecnológicos positivos, 

com novos tratamentos, medicamentos, curas para doenças até então mortais. Contudo, toda 

essa tecnologia trouxe uma ilusão de que a morte poderia ser evitada e cultivou-se um ideal de 

que a ‘vida’ deveria ser mantida a qualquer custo, já que havia meios disponíveis para tanto. 

 Referida ilusão acabou por privar o paciente em fim de vida de saber seu quadro clínico, 

impossibilitando-o, assim, de optar por aquilo que mais lhe convinha, com base em suas crenças 

pessoais. Em uma última análise, afastou desse indivíduo sua dignidade. Numa tentativa de 

resguardar os direitos desse paciente em fim de vida, surge a ideia de documentar suas vontades 

em um instrumento denominado testamento vital. 

 Paralelamente, ergueu-se a dúvida sobre a responsabilidade do médico diante a 

observância do testamento vital, principalmente quando há expressa disposição sobre a 

suspensão de tratamentos. Verificou-se que o Conselho Federal de Medicina publicou algumas 

Resoluções que orientaram os médicos a seguirem as últimas vontades de seus pacientes, exceto 

se fossem contra a ética médica, bem como auxiliaram o entendimento acerca dessa suspensão 

de tratamentos, qual configura a chamada ortotanásia ou adequação terapêutica. Em face de 

confusões conceituais, algumas dessas Resoluções (nº 1.805 e 1.995) foram questionadas junto 

ao Poder Judiciário, que entendeu pela legalidade e constitucionalidade das normativas. 

 A confusão conceitual central pairava sobre a suspensão de tratamentos se tratar de 

eutanásia, em sua modalidade passiva, o que é crime de homicídio privilegiado no Brasil. Ficou 

esclarecido que a eutanásia passiva não se confunde com a ortotanásia, pois naquela sempre 

haverá uma abreviação da vida, já que suspende-se tratamentos indicados ao quadro clínico do 

paciente, enquanto nessa, simplesmente deixa-se o paciente morrer naturalmente com a 

suspensão de tratamentos fúteis, ou seja, não indicados ao quadro clínico do paciente. 

 Essa diferenciação foi a chave para entender que o médico não deve ser penalmente 

responsabilizado ao observar o testamento vital de um paciente em fim de vida que opta pela 

suspensão de tratamentos extraordinários, pois o dever de cuidar não importa na obrigação de 

manter o paciente ‘vivo’ a qualquer custo, prolongando o processo de morrer e, 

consequentemente, o sofrimento. O cuidar, em casos tais, consiste em fornecer os cuidados 
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paliativos disponíveis e cabíveis para que aquele indivíduo alcance seu momento final com 

autonomia e dignidade. 

 Exigir que o médico empenhe toda tecnologia disponível para manutenção da ‘vida’, 

sem que isto traga ao paciente qualquer benefício, ainda mais contra sua vontade declarada, é 

incabível, principalmente diante o ordenamento jurídico pátrio que tem a dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República. 

 Posto isto, ao observar o testamento vital do paciente, com a suspensão de tratamentos 

extraordinários, por exemplo, o médico permite que o indivíduo encerre o curso de sua vida 

com autonomia, praticando nele a chamada ortotanásia, que não se trata de homicídio, pois 

deixa-lo morrer nas hipóteses de doença crônica incurável, EVP e/ou terminalidade não é 

“matar alguém”. Trata-se de permitir que o mesmo encerre o ciclo da vida de forma digna, 

tendo sua vontade respeitada, mesmo estando já inconsciente. Portanto, o médico – e todos os 

profissionais de saúde envolvidos – não poderão ser penalmente responsabilizados, tendo em 

vista que a prática da adequação terapêutica é lícita. 
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