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A RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL DO MÉDICO EM FACE DOS 

INSTITUTOS DA EUTANÁSIA, ORTOTANÁSIA E DA DISTANÁSIA 

 

 

Geizy Hellen Pegoraro 

 

 

RESUMO 

 

Nas últimas décadas, houve um enorme avanço da tecnologia na medicina e, 

consequentemente, surgiram novos métodos capazes de prolongar a vida de um ser humano 

de forma artificial, ou até mesmo abreviá-la. Desse modo, o enfoque principal do presente 

trabalho concentra-se em analisar os aspectos jurídicos, partindo de situações médicas 

relacionadas as intervenções do final da vida humana, seja para interromper a vida de um 

paciente ou para impedir que esta chegue ao fim, bem como a responsabilidade civil e penal 

dos profissionais médicos que realizam tais condutas, uma vez que este é o profissional 

responsável por adotar as medidas necessárias para que o seu paciente enfermo tenha uma 

morte digna e sem sofrimentos. Deste modo, o tema será examinado com base no princípio da 

dignidade da pessoa humana, assim como será analisado se tais institutos ferem os princípios 

constitucionais e as legislações brasileiras vigentes. O presente trabalho é de suma 

importância, pois versa sobre práticas que são corriqueiras nos hospitais do Brasil, no entanto 

são pouco abordadas, tendo em vista que se trata de um assunto polêmico que gera discussões. 

Por esse motivo, considera-se relevante o tema a ser pesquisado, uma vez que contribui para o 

avanço do direito e este deve acompanhar as mudanças na sociedade e consequentemente os 

conflitos que surgem com as inovações tecnológicas na área da medicina. Portanto, para 

análise do tema, foi utilizado o método dedutivo, baseado em pesquisas bibliográficas, que 

consistem na consulta de livros e artigos científicos sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Direito. Responsabilidade Civil do Médico. Eutanásia. Ortotanásia. 

Distanásia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY OF MEDICAL DOCTOR IN CASES OF 

EUTHANASIA, ORTHOTHANASIA E DYSTHANASIA 

 

ABSTRACT 

 

Over the past few decades, medical technology has significantly advanced. Consequently, 

new methods, capable of artificially extending the life of a human being, or even shortening 

it, have emerged. Thereby, the main focus of the present work is to analyze the legal aspects, 

starting from medical situations related to interventions at the end of human life, either to 

interrupt the life of a patient or to prevent it from ending, as well as the civil and criminal 

liability of medical professionals who perform such conduct, since it’s the professional’s 

responsibility to adopt the necessary measure so that their patient has a dignified and painless 

death. Thereby the theme will be examined based on the principle of human dignity, as well 

as it will be analyzed if such institutes violate the constitutional principles and the current 

Brazilian laws. The present work is extremely important, as it deals with practices that are 

common in hospitals in Brazil, however they are rarely discussed, given that it is a 

controversial subject that generates dissension. For this reason, the research theme is 

considered relevant, since it contributes to the advancement of law and this must accompany 

the changes in society and, consequently, the conflicts that arise with technological 

innovations in the field of medicine. Therefore, for the analysis of the theme, the deductive 

research approach was used, based on bibliographic research, which consists of consulting 

books and scientific articles. 

 

Keywords: Law. Medical Liability. Euthanasia. Orthothanasia. Dysthanasia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este artigo apresenta um estudo sobre a responsabilidade civil e penal do médico em 

face dos institutos da eutanásia, ortotanásia e distanásia, tendo em vista que procedimentos 

são praticados diariamente por este profissional nos hospitais brasileiros.  

Com o avanço da tecnologia na medicina, é possível atualmente prolongar ou até 

mesmo adiar a morte de um paciente enfermo, de modo que seja necessária a conduta de um 

profissional da saúde para que isso ocorra, nesse viés, nasce a responsabilidade civil e penal 

do médico por tais condutas.  

Deste modo, o principal direito tutelado no presente artigo é o direito à vida, que 

consiste como o mais importante presente no ordenamento jurídico brasileiro, estando 

previsto no rol de direitos fundamentais na Constituição Federal Brasileira de 1988 e presente 

também no atual Código Civil. Por ser um direito de suma importância e bastante discutido, 

surge certa polêmica quando abordado no âmbito da bioética e da proteção da dignidade da 

pessoa humana. 

Elucida-se, que assim como os demais direitos presentes em nossa legislação pátria, o 

direito à vida não é um direito absoluto, de modo que se devem levar em conta alguns 

princípios importantes, como o da autonomia de vontade e da dignidade da pessoa humana.  

Nesse sentido, quando o direito à vida aborda questões relacionadas à bioética como 

os institutos da Eutanásia, Ortotanásia e Distanásia, que são práticas pelas quais se é possível 

abreviar ou prolongar a vida de um ser humano, tornam-se questões polêmicas, pois há 

divergência acerca da ilicitude de tais procedimentos e, principalmente, quanto à 

responsabilidade dos profissionais de saúde que as realizam, especificamente quanto aos 

médicos. 

Deste modo, o presente trabalho é de suma importância, pois versa sobre institutos que 

acontecem diariamente nos hospitais brasileiros, no entanto, são práticas que não encontram 

respaldo no ordenamento jurídico. Por isso é importante a análise deste tema, haja vista que 

poderá contribuir para o avanço do direito, sobretudo na área médica.  

Portanto, a principal discussão do presente artigo é a respeito das práticas de eutanásia, 

ortotanásia e distanásia no Brasil e os dispositivos presentes em nosso ordenamento jurídico 

que possam regulamentar tais procedimentos, os quais são realizados com a finalidade de 

abreviar ou até mesmo prolongar a vida de pacientes terminais. Ainda, se tais condutas 

imputam algum tipo de responsabilidade tanto no âmbito civil quanto na esfera penal para os 

profissionais médicos que as realizam. 
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Assim, foi abordado no primeiro tópico do presente artigo os conceitos dos institutos 

da eutanásia, ortotanásia e distanásia, para que, assim, haja uma melhor compreensão 

etimológica e, consequentemente uma percepção mais objetiva sobre o tema. No tópico 

subsequente, foi abordado sobre os aspectos da responsabilidade civil no ordenamento 

jurídico, além de dispor sobre a responsabilidade civil do profissional médico. Já no último 

tópico foi discutido brevemente sobre a responsabilidade penal do médico e, ainda, sobre a 

licitude dos institutos da eutanásia, ortotanásia e distanásia perante a legislação vigente no 

Brasil. 

Assim, foi possível concluir que a legislação brasileira não acompanhou o avanço na 

medicina, de modo que os institutos da eutanásia, ortotanásia e distanásia não são tipificados 

na legislação vigente. Por isso, deve haver uma análise minuciosa destes institutos por parte 

dos legisladores para que determinem se tais condutas são licitas ou não e, assim, ocorra uma 

atualização nas normas jurídicas acerca do tema. 

Para esse percurso, para a discussão e compreensão do tema, foram analisados 

posicionamentos doutrinários; a legislação brasileira vigente; jurisprudências acerca do tema e 

o Código de Ética Médica, a fim de que se possam verificar de forma ampla todas as questões 

pertinentes ao assunto tratado. Assim, a pesquisa deste trabalho utiliza o método dedutivo, 

baseado na análise bibliográfica, que consiste na consulta de livros e artigos científicos sobre 

o tema. 

 

 

2 CONCEITO DE EUTANÁSIA, ORTOTANÁSIA E DISTANÁSIA 

 

Inicialmente, é importante aludir sobre os inúmeros conceitos já existentes acerca dos 

procedimentos de eutanásia, ortotanásia e distanásia. Em suma, tais institutos são termos que 

definem práticas médicas as quais têm como objetivos aliviar, evitar ou terminar com o 

sofrimento do paciente enfermo através de sua morte.  

A eutanásia é o procedimento pelo qual se abrevia a vida do enfermo com a finalidade 

de acabar com a dor e sofrimento da pessoa. Segundo Antônio Chaves (1986, p. 65) a 

eutanásia caracteriza-se pela prática na qual “se busca abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida 

de um doente, reconhecidamente incurável, angustiado por um mal atroz”. 

Já na perspectiva de Sá (2005, p. 39) a eutanásia: “É aquele ato virtude do qual uma 

pessoa dá a morte a outra, enferma e parecendo incurável, ou a seres acidentados que 
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padecem dores cruéis, a seu rogo requerimento e sob impulsos de exacerbado sentimento de 

piedade e humanidade”.  

Por fim, conforme entendimento de Tereza Rodrigues Vieira (1999, p. 80), a eutanásia 

é o “ato de provocar a morte por compaixão no que tange a um doente incurável, pondo fim 

aos seus sofrimentos [...]”. 

Já a distanásia é um procedimento que busca prolongar a vida do paciente enfermo que 

não possui mais chance de cura, nas palavras de Maria Helena Diniz, (2006, p. 399): “trata-se 

do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa 

prolongar a vida, mas sim o processo de morte”. 

No ponto de vista de Maria Luiza Monteiro da Cruz e Reinaldo Ayer de Oliveira 

(2013, p. 407):  

A distanásia, em regra, não envolve uma conduta do enfermo. Trata-se de um 

conjunto de tratamentos médicos que visam estender a sobrevida do paciente em 

fase terminal. Apesar de prolongar a vida do enfermo, a distanásia relega a segundo 

plano a qualidade de vida do paciente. Por tal motivo, é também conhecida como 

‘obstinação terapêutica’. De fato, há pacientes que optam pela distanásia, mas a 

prática tornou-se quase que um tratamento padrão dispensado a pacientes em fase 

terminal de vida e sem participação na decisão do tratamento. 

 

Já na perspectiva de Leo Pessini (2007, p. 330) a distanásia se traduz “como uma ação, 

intervenção ou um procedimento médico que não atinge o objetivo de beneficiar a pessoa em 

fase terminal e que prolonga inútil e sofridamente o processo de morrer, procurando distanciar 

a morte”. 

A respeito do instituto da ortotanásia, podemos dizer que consiste na morte natural do 

paciente, ou seja, não há intervenção de procedimentos médicos artificiais para prolongar a 

vida do paciente. Segundo Villas-Bôas (2008) na ortotanásia o indivíduo em estágio terminal 

é direcionado pelos profissionais envolvidos em seu cuidado para uma morte sem sofrimento, 

que dispensa a utilização de métodos desproporcionais de prolongamento da vida, tais como 

ventilação artificial ou outros procedimentos invasivos. A finalidade primordial é não 

promover o adiamento da morte, sem, entretanto, provocá-la; é evitar a utilização de 

procedimentos que aviltem a dignidade humana na finitude da vida. 

A ortotanásia, de acordo com Pittelli e Oliveira (2009, p. 14) é referida como, a boa 

morte ou morte digna. Etimologicamente, ortotanásia significa morte correta – orto: certo; 

thanatos: morte. Traduz a morte desejável, na qual não ocorre o prolongamento da vida 

artificialmente, através de procedimentos que acarretam aumento do sofrimento, o que altera 

o processo natural do morrer. 
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Por fim, o jurista Savioli (2007, p. 110) “assevera que ortotanásia é a morte em que há 

respeito do bem-estar global da pessoa, garantido dignidade nos momentos que lhe restam de 

vida”. 

 

 

3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

Após elucidar sobre os conceitos de eutanásia, ortotanásia e distanásia, passemos a 

abordar sobre a responsabilidade civil e os seus pressupostos. Inicialmente, entende-se por 

responsabilidade civil a obrigação de reparar um dano causado a outrem por uma ação ou 

omissão. Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa (2017, p. 433) a “[...] responsabilidade civil 

abrange todo o conjunto de princípios e normas que regem a obrigação de indenizar”. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a Responsabilidade Civil encontra-se presente no 

Código Civil, sendo disposta nos artigos 186 e 187, os quais preceituam de forma objetiva 

que para haver a caracterização da responsabilidade civil, o agente deverá, por ação ou 

omissão, cometer um ato ilícito. Já o artigo 927 e seguintes do Código Civil disciplinam sobre 

a obrigação de reparar o dano causado. 

De acordo com Plácido e Silva (2008, p. 642) a responsabilidade civil pode ser 

compreendida no seguinte aspecto: 

 

Dever jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face 

de fato ou omissão, que lhe seja imputado, para satisfazer a prestação convencionada 

ou para suportar as sanções legais, que lhe são impostas. Onde quer, portanto, que 

haja obrigação de fazer, dar ou não fazer alguma coisa, de ressarcir danos, de 

suportar sanções legais ou penalidades, há a responsabilidade, em virtude da qual se 

exige a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção (PLÁCIDO E 

SILVA, 2008, p. 642). 

 

Segundo entendimento de Silvio Rodrigues (2003, p. 6) a responsabilidade civil é “a 

obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato 

próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”. Assim, podemos observar a 

partir desses apontamentos que o instituto da responsabilidade civil corresponde ao dever de 

indenizar que o agente causador do dano possui em relação à vítima em virtude de seu ato 

ilícito. 

Já na perspectiva de Rizzardo (2013, p. 23) a responsabilidade civil “[...] corresponde 

as obrigações decorrentes da conduta humana”. A partir da simples análise do excerto 

mencionado, corroborado com o disposto no artigo 186 do Código Civil, que versa: “Aquele 
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que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002), podemos 

visualizar que para que seja caracterizada a responsabilidade civil é necessário estar presentes 

alguns pressupostos. Entretanto, há divergência doutrinária acerca desses elementos, portanto, 

será analisado todos os pressupostos existentes.  

Nesse sentido, segundo entendimento de Maria Helena Diniz (2005), a 

responsabilidade civil apresenta três elementos importantes, que são: 

 

a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é 

que se apresenta ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou patrimonial 

causado a vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato 

gerador da responsabilidade (DINIZ, 2005, p. 42). 

 

Para abarcarmos todas as visões doutrinárias, Gonçalves (2005, p. 205), compreende 

que deve haver quatro elementos, sendo eles: “a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do 

agente; c) relação de causalidade; d) dano”.  

Podemos observar de forma clara que todos os autores das referidas citações 

consentem no sentido de que existem pelo menos três elementos que são necessários para a 

caracterização da responsabilidade civil, que são a conduta do agente, o nexo causal e o dano. 

Portanto, para melhor compreender e entender sobre a responsabilidade civil é importante 

analisar particularmente cada um dos elementos. 

Pode-se dizer que o primeiro elemento é a conduta humana do agente, segundo a 

perspectiva de Arnaldo Rizzardo (2013, p. 31) trata-se da “A ação ou omissão do agente, 

investindo contra alguém, ou deixando de atuar, ferindo seu direito ou patrimônio”.  

Em relação ao nexo de causalidade, não há o que se falar em responsabilidade civil 

sem a existência da relação de causalidade entre o dano e a conduta que o provocou. Neste 

sentido, o doutrinador Flavio Tartuce conceitua como sendo um “[...] cano virtual, que liga os 

elementos da conduta e do dano” (TARTUCE, 2017, p. 529). No pensamento de Silvio de 

Salvo Venosa, o nexo de causalidade pode ser explicado como sendo: “o liame que une a 

conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação causal que se conclui quem foi o 

causador do dano” (VENOSA, 2017, p. 433). 

Portanto, acerca do dano, podemos dizer que é o elemento essencial para a 

responsabilidade civil, pois não seria possível se falar em indenização ou ressarcimento se não 

houvesse um dano. Nesse sentido, o dano é constituído como patrimonial ao derivar de um 
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prejuízo ou perda do patrimônio corpóreo de alguém, ou extrapatrimoniais, considerando a 

dor e o sofrimento, a fim de reparação (TARTUCE, 2017). Na visão de Arnaldo Rizzardo 

(2013) o dano pode ser entendido como:  

 

O dano ou resultado negativo que atinge a pessoa ou seu patrimônio, e que se 

encontra nas seguintes expressões do citado preceito ‘violar direito’ ou ‘causar dano 

a outrem’, bastando umas das alternativas. Se, embora verificada a violação de um 

dever jurídico, e configurada a culpa ou o dolo, não surgir qualquer prejuízo, 

nenhuma indenização é devida (RIZZARDO, 2013, p. 32). 

 

Por derradeiro, como já mencionado, existem divergências doutrinárias acerca do 

quarto elemento que corresponde ao dolo e a culpa. Flavio Tartuce (2017, p. 522), por 

exemplo, conceitua o dolo como uma “violação internacional do dever jurídico com o 

objetivo de prejudicar outrem”, enquanto que a culpa pode ser o desrespeito a um dever 

preexistente, mencionada por três modelos: a negligência, a imprudência e a imperícia. A 

respeito do elemento da culpa, este será mais bem abordado a seguir quando for discutido 

sobre a responsabilidade civil do médico, haja vista que se trata de um dos pressupostos que 

caracterizam tal responsabilidade deste profissional.  

Ainda sobre a responsabilidade civil, sabemos que se trata de um tema complexo que 

possui várias vertentes e classificações. É importante salientar que existe a responsabilidade 

civil objetiva e a subjetiva, sendo que esta última depende da análise de culpa, mas há 

também a responsabilidade civil contratual e a extracontratual. A responsabilidade civil 

contratual, como o próprio nome já diz, decorre de um contrato firmado entre o agente e a 

vítima e quando ocorre o descumprimento deste surge à responsabilidade. Já a 

responsabilidade civil extracontratual decorre de um vínculo legal, ou seja, ocorre quando há 

violação de um dever legal ou norma jurídica, de modo que o agente comete um ato ilícito 

que causa danos à vítima, devendo ser responsabilizado pelo bem jurídico violado.  

Conforme aponta Flavio Tartuce (2017), a classificação contratual deriva dos casos de 

inadimplência da obrigação, enquanto a extracontratual ou aquiliana é fundada no ato ilícito 

ou abuso de direito. Já Arnaldo Rizzardo (2013, p. 38) afirma que a “[...] Responsabilidade 

extracontratual é fundada na culpa, o que a torna subjetiva [...]. Já nos contratos desponta a 

violação do dever jurídico de adimplir, de portar-se segundo o combinado, de executar a 

atividade”. 

Dessa forma, podemos concluir que para haver a responsabilidade civil e o dever de 

indenizar por parte do agente causador, são necessários que estejam pressentes no caso 

concreto os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Quanto à classificação de 
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tais elementos há divergência doutrinária, todavia, a maioria na doutrina nacional entende que 

os referidos pressupostos são: a conduta, o nexo de causalidade e o dano, havendo ainda, na 

responsabilidade civil subjetiva, a exigência de demonstração da culpa.  

Em suma, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, devendo ser analisado o 

elemento culpa na conduta médica adotada, para que assim haja a responsabilidade civil deste 

profissional. Quanto à natureza jurídica da relação médico-paciente, esta pode ser tanto 

contratual como extracontratual. Um exemplo de contratual é quando o paciente realiza um 

contrato de prestação de serviço com um médico para a realização de um determinado 

procedimento. Já a extracontratual ocorre nos casos em que o médico atende o paciente em 

uma emergência e não possui qualquer relação contratual com aquele paciente.  

 

3.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

 

Após elucidar a temática da responsabilidade civil, passa-se a abordar sobre a 

responsabilidade civil do médico. Porém, antes de adentrar o tema, necessário se faz 

esclarecer alguns pontos.  

Primeiramente, é importante mencionar que a relação estabelecida entre um médico e 

o paciente é contratual, conforme preleciona Maria Leonor de Souza Kühn, (2002, p. 61) “A 

responsabilidade médica é considerada de natureza contratual por praticamente toda a 

doutrina”. 

Todavia, de maneira excepcional, a relação poderá ser extracontratual, como nos casos 

de atendimento de emergência, em que o paciente está inconsciente e sem um responsável 

presente. Nesse sentido, Edmilson de Almeida Barros Júnior (2007, p.96) ensina que: “A 

natureza jurídica da relação médico-paciente, de forma pacificada, é contratual, sendo 

extracontratual, excepcionalmente, quando, por exemplo, o médico atende o doente em estado 

de impossibilidade de autodeterminação”.  

No que se refere à obrigação estabelecida entre o médico e o paciente, podemos dizer 

que se trata de uma obrigação de meio, ou seja, o profissional médico se obriga a utilizar 

todos os meios necessários para obter o resultado esperado pelo paciente, no entanto, o 

resultado não é certo ou determinado.  

De acordo com Miguel Kfouri Neto (1998, p. 90), em sua obra Responsabilidade Civil 

Médica, a obrigação do médico é descrita da seguinte forma: “a regra geral dita que o médico 

não pode obrigar-se, no desempenho de sua atividade profissional, a obter resultado 

determinado acerca da cura do doente e assumir o compromisso de reabilitar sua saúde”.  
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Importante esclarecer que a obrigação do profissional médico também pode ser de 

resultado, de modo que a jurisprudência e a doutrina brasileira entendem que nos casos de 

cirurgia plástica estética, embelezadora (não a cirurgia plástica reparadora), se caracteriza a 

obrigação de resultado, pois o médico na relação de prestação de serviço se compromete a 

alcançar o resultado estético pretendido pelo paciente. 

A respeito da obrigação de resultado, nos ensina Hildegard Taggesell Giostri (2006, 

p. 299):  

Todos os que julgam, bem como os que escrevem sobre a temática ‘obrigação de 

resultado’, sabem muito bem que as prestações obrigacionais inseridas neste tipo de 

obrigação prevêem um resultado final, presumível e adredemente vinculado entre as 

partes. Não atingir aquele resultado significaria prestação não adimplida. 

 

Assim, para esclarecer acerca dessa temática, Neri Tadeu Camara de Souza (2003) 

descreve a diferença entre a atividade de meio e de resultado da seguinte forma:  

 

A obrigação de meios é aquela em que aquele que é contratado não se compromete 

com um objetivo específico – determinado. A obrigação de resultado é, pelo 

contrário, aquela em que há um compromisso do contratado com um resultado 

específico – determinado. Compromete-se o contratado a atingir um objeto 

delimitado – um resultado certo – para satisfazer o que se obrigou com o 

contratante. Quando não atinge o resultado predeterminado, presume-se que o 

contratado agiu com culpa – há presunção de culpa (SOUZA, 2003, p. 59). 

 

Após elucidada tais questões, passa-se a abordar sobre a responsabilidade civil do 

médico que causa danos ao seu paciente. Inicialmente, para que haja responsabilidade civil é 

necessário estar presente todos os elementos ensejadores de reparação, os quais já foram 

narrados em tópico anterior. A responsabilidade do profissional médico é subjetiva, ou seja, 

quando o profissional da área médica comete um erro, causando danos a alguém, este 

responderá pelos seus atos, desde que comprovada sua culpa.  

No ordenamento jurídico, a responsabilidade subjetiva do profissional médico decorre 

da previsão consumerista, especificamente do artigo 14, §4.º do Código de Defesa do 

Consumidor o qual dispõe que: “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante a verificação de culpa” (BRASIL, 1990). 

A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná entende, conforme 

ementa a seguir transcrita: 
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APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 

1. CIRURGIA PARA RETIRADA DE CISTO EM OVÁRIO DA APELANTE. 

ALEGADA PERFURAÇÃO DA BEXIGA E DO INTESTINO, 

DESNECESSIDADE DA CIRURGIA E FALHA NO PÓS-OPERATÓRIO. 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA BASEADA NOS ARTIGOS 186 

DO CC E 14 §4.º DO CDC. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL 

CONCLUSIVAS. COMPLICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PODEM SER 

IMPUTADAS À CONDUTA DO MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE 

CONCLUIU QUE O MÉDICO APELADO NÃO PODE SER 

RESPONSABILIZADO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. 3. AUSENTE 

O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJPR – 9.ª C.Cível – 0004664-40.2016.8.16.0019 – Ponta Grossa – Rel.: Juiz 

Guilherme Frederico Hernandes Denz – J. 12.07.2020). 

 

Desta forma, para que o médico seja responsabilizado é necessário que, além da 

conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, tem que estar presente a culpa do agente 

causador do dano, neste caso o médico. 

A culpa está caracterizada pela presença de negligência, de imprudência ou de 

imperícia por parte do agente causador do dano. A negligência é referente a uma conduta 

omissiva, ou seja, situação em que o médico deixa de realizar alguma conduta que poderia 

evitar o resultado danoso. Já a imprudência, diz respeito a uma conduta do médico de forma 

precipitada, sem zelo, faltando cautela, neste caso o médico não prevê as consequências de 

seu ato. Por fim, a imperícia tem como característica a incapacidade técnica do médico para o 

exercício da profissão, portanto, um desconhecimento teórico e prático acerca de sua conduta. 

De forma objetiva, Miguel Kfouri Neto (1998) descreve a responsabilidade civil do 

médico como: 

 
Exige-se a conduta voluntária, o dano injusto e o nexo causal. São fatores de 

atribuição da responsabilidade por dano ao agente: subjetivos – dolo e culpa; 

objetivos – risco e equidade. Tais fatores de atribuição devem ser previstos na lei. A 

responsabilidade do médico é subjetiva, calcada na culpa stricto sensu (imperícia, 

negligência e imprudência) (KFOURI NETO, 1998, p. 90). 

 

Desse modo, a fim de corroborar com uma discussão de execução da responsabilidade 

civil do erro médico, alude-se ao doutrinador Irany Novah Moraes (1998):  

 

Em Medicina, do ponto de vista da responsabilidade, o erro médico enquadra-se, de 

um lado, no campo da responsabilidade subjetiva, pois corresponde a ação 

voluntária; de outro, caracteriza sempre a culpa, uma vez que neste campo 

encaixam-se os comportamentos em que, por omissão ou ação, sendo a ocorrência 

do resultado danoso previsível, o procedimento não foi acompanhado da 

observância do dever geral de cuidado [...] (MORAES, 1998, p. 321). 
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Por fim, Delton Croce (2002), mencionado por Jaqueline Paulichi (2015), preconiza 

sobre os deveres e a responsabilidade civil médica:  

 

[...] se denomina responsabilidade médica situação jurídica que, de acordo 

com o Código Civil, gira tanto na órbita contratual como na extracontratual 

estabelecida entre o facultativo e o cliente, no qual o esculápio assume uma 

obrigação de meio e não de resultado, compromissando – se a tratar do 

enfermo com desvelo ardente, atenção e diligência adequada, a adverti-lo ou 

esclarecê-lo dos riscos da terapia ou da intervenção cirúrgica propostas e 

sobre natureza de certos exames prescritos, pelo que se não conseguir curá-

lo ou ele veio a falecer, isso não significa que deixou de cumprir o contrato 

(CROCE, 2002 apud PAULICHI, 2015, p. 142). 

 

Conclui-se que para haver a responsabilidade civil do médico, é necessário estar 

presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, que correspondem a conduta 

médica de ação ou omissão, o dano, o nexo causal entre a conduta e o dano e por fim o 

elemento da culpa, caracterizado pela negligência, imprudência ou imperícia. 

Ademais, conforme entendimento da doutrina majoritária, a obrigação entre o médico 

e o seu paciente é de meio, por isso o profissional médico deve agir com a máxima cautela e 

esforço para atingir o resultado final esperado pelo paciente.  

Dessa forma, para que o profissional médico seja responsabilizado civilmente pelas 

práticas dos institutos da eutanásia, ortotanásia ou distanásia em algum paciente, 

primeiramente, deve-se averiguar se estão presentes os elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil subjetiva, sobretudo quanto à conduta deste profissional se foi culposa, 

pois como a obrigação do médico é de meio, este tem a obrigação de empregar todos os 

métodos adequados e agir sempre com atenção e zelo necessários aos seus pacientes.  

  

 

4 DA RESPONSABILIDADE DO MÉDICO NA ESFERA PENAL  

 

Neste capítulo será abordado brevemente sobre a responsabilidade do médico no 

âmbito do Direito Penal. Também será analisado se os institutos da eutanásia, distanásia e 

ortotanásia são considerados ilícitos segundo a legislação penal brasileira vigente.  
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4.1 DA RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E O INSTITUTO DA EUTANÁSIA, 

ORTOTANÁSIA E DISTANÁSIA SEGUNDO O CÓDIGO PENAL 

 

Antes de adentrar na temática acerca da responsabilidade penal do médico, 

primeiramente, é importante verificar qual o tipo de responsabilidade vai recair sobre a 

conduta ilícita do agente, ou seja, é necessário determinar a natureza da norma jurídica da 

qual se origina o direito violado, podendo esta ser na responsabilidade civil ou na 

responsabilidade penal. 

Segundo Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 15-16) não existe qualquer óbice a que, em 

um mesmo comportamento ilícito, ocorra a violação de direitos tanto na esfera pública como 

na esfera privada. Nesse sentido, podemos observar que determinada conduta criminosa, 

também poderá gerar efeitos na esfera civil.  

O Código Penal, através do artigo 91, inciso I, define que um dos efeitos da 

condenação criminal é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. 

Portanto, o médico poderá ser responsabilizado nas jurisdições civil e penal, por uma única 

conduta praticada, desde que esta esteja tipificada no Código Penal e gere danos passíveis de 

serem reparados no âmbito da responsabilidade civil (BRASIL, 1940). 

No Brasil, as normas referentes ao exercício da medicina estão previstas no Código de 

Ética Médica. Todavia, a responsabilidade civil do médico pode ser abarcada em legislações 

esparsas. Já a responsabilidade do médico no âmbito penal é analisada conforme as condutas 

tipificadas do Código Penal vigente, de modo que somente será responsabilizado caso venha a 

violar o bem jurídico de outrem.  

Na perspectiva de Gonçalo Castanheira (2013, p. 42-50), se o médico, com sua 

atuação, violar bens jurídicos penalmente protegidos, deve ser punido por infrações das quais 

tenha culpa, aqui entendida em sentido amplo. O Código Penal, por sua vez, estabelece em 

seu artigo 1.º que “não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal” (BRASIL, 1940). 

No que se refere à natureza do crime, o médico no exercício de sua profissão, poderá 

ser responsabilizado tanto por cometer crimes comuns, aqueles que podem ser cometidos por 

qualquer agente causador, quanto por crimes próprios, ou seja, aqueles inerentes ao exercício 

de sua profissão. Um exemplo de crime próprio é o crime tipificado no artigo 269 do Código 

Penal que corresponde à omissão de notificação de doença. O dispositivo citado prevê pena de 

multa e detenção, de seis meses a dois anos, ao médico que deixar de denunciar à autoridade 

pública doença cuja notificação é compulsória.  
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Ainda dentro da responsabilidade penal, a conduta do médico será dolosa ou culposa, 

no que se refere a esta última poderá ser punido por erro causado por imprudência, 

negligência ou imperícia. O dolo e a culpa estão previstos na parte geral do Código Penal, 

especificamente em seu artigo 18, o inciso I dispõe que o crime será doloso quando o agente 

quis o resultado ou assumiu o risco. Já o inciso II determina que o crime seja culposo quando 

o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.  

Assim, visto brevemente os pressupostos que caracterizam a responsabilidade penal do 

médico, necessário se faz analisar os institutos de eutanásia, distanásia e ortotanásia, de 

acordo com o Código Penal.  

Segundo Rogério Greco (2012, p. 288), a eutanásia “diz respeito à prática do chamado 

homicídio piedoso, no qual o agente antecipa a morte da vítima, acometida de uma doença 

incurável, com a finalidade, quase sempre, de abreviar-lhe algum tipo de sofrimento” 

No Brasil tal instituto é considerado ilícito, se enquadrando como crime de homicídio, 

previsto no artigo 121 do Código Penal. No entanto, tendo em vista que o crime é cometido 

com o intuito de aliviar o sofrimento de alguém, este é abarcado pelo caso de diminuição de 

pena previsto no parágrafo primeiro do referido artigo.  

Deste modo, caso o médico venha abreviar a vida do paciente com o intuito de acabar 

com o sofrimento deste, comete crime de homicídio. Todavia, existem divergências 

doutrinárias, de modo que Fernando Galvão (2011, p. 337), entende de forma diversa, fazendo 

uma distinção entre ação e omissão afirmando que: 

 

[...] havendo conexão do paciente aos respirados artificiais, fica evidente que a 

distinção entre ação e omissão possui singular relevância [...]. Caso se entenda que o 

desligamento dos aparelhos constitui omissão, não se poderá imputar ao médico a 

prática de homicídio, pois este não está obrigado a intervir para prolongar a agonia 

do paciente (GALVÃO, 2011, p. 337). 

 

Quanto ao instituto da ortotanásia, é possível observar que 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. Podemos conceituar que tal prática consiste na morte natural do paciente enfermo, 

ou seja, sem a interferência de medicamentos e aparelhos, permitindo ao enfermo uma morte 

digna e sem sofrimentos.  

Conforme Tereza Rodrigues Vieira (1999, p. 90), 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 consequência venha a ser, indiretamente, a morte do paciente.  
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Diante dessas ponderações, entende-se que o médico que interrompe um tratamento 

ineficaz de um paciente a fim de reduzir o sofrimento deste, que não possui qualquer chance 

de reversibilidade de sua enfermidade não comete crime, uma vez que deixa a doença evoluir 

em seu percurso natural.  

Denota-se que a ortotanásia não encontra nenhum impedimento legal. Portanto, não há 

como responsabilizar civilmente o médico que pratica a ortotanásia, uma vez que o seu 

próprio conceito impede a caracterização dos elementos ensejadores da responsabilidade, 

sendo uma prática bem vista e cotidiana pelos profissionais médicos nos hospitais brasileiros. 

Por derradeiro, em relação ao instituto da distanásia, a qual também é chamada de 

“obstinação terapêutica”, podemos entender como uma morte lenta e dolorosa, pois a vida do 

enfermo incurável é prolongada de forma artificial por meio de aparelhos e procedimentos 

terapêuticos, sem nenhuma qualidade de vida ou dignidade.  

De acordo Renato Lima Charnaux Sertã (2005, p. 32), o conceito atual de distanásia 

seria “‘tratamento médico fútil’, quando ministrado em pacientes portadores de graves 

moléstias, para as quais não há solução facilmente identificável pela ciência médica”. 

Sendo assim, podemos observar que o Código Penal não acompanhou o avanço da 

medicina, de modo que a distanásia não é uma conduta tipificada na legislação penal 

brasileira. Todavia, é possível analisar que no aspecto jurídico a distanásia não é permitida, 

uma vez que fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como é 

contrário com o que preceitua o artigo 5.º, III, da Constituição Federal, o qual dispõe que: 

“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (BRASIL, 

1988).  

Portanto, conclui-se que atualmente inexiste no Código Penal o crime de distanásia, 

porém o médico que praticar o referido instituto poderá ser responsabilizado no âmbito civil, 

desde que comprovado que o profissional desrespeitou a autonomia do paciente terminal e 

que submeteu o enfermo à prática de uma terapêutica fútil, ferindo o seu direito de ter uma 

morte digna e humana. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, foi realizado no presente trabalho uma análise sobre a 

responsabilidade civil e penal do médico em face dos institutos da eutanásia, ortotanásia e 

distanásia, de modo que o tema foi abordado considerando o avanço da tecnologia na área da 
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medicina o que possibilitou ao profissional médico alongar ou abreviar a vida de um paciente 

em estado terminal. 

Isto posto, no primeiro capitulo deste artigo, foi abordado sobre os conceitos dos 

institutos da eutanásia, ortotanásia e distanásia, de forma que foi apresentado diversos 

conceitos doutrinários para uma melhor compreensão sobre o tema. Posteriormente, foi 

realizada uma análise no âmbito civil, a qual abordou os pressupostos da responsabilidade 

civil, especificamente sobre a responsabilidade civil do médico. Por último, foi analisado 

acerca da responsabilidade do médico no âmbito penal, de modo que foi abordado se os 

institutos de eutanásia, ortotanásia e distanásia são considerados lícitos ou não no Brasil e se o 

profissional médico responde pela prática de tais condutas.  

Deste modo, após examinar a legislação brasileira vigente, chegou-se à conclusão que 

a eutanásia é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, a ortotanásia é uma conduta legal 

baseada nos princípios constitucionais da liberdade e da dignidade humana e a distanásia não 

é permitida no Brasil, pois fere princípios constitucionais. Também foi observado que o 

médico possui responsabilidade tanto no âmbito civil, quanto no penal. Por esse motivo, 

quando realiza qualquer procedimento considerado ilícito, mesmo que seja com o objetivo de 

proporcionar uma morte digna para um paciente terminal, responde pelos atos praticados, 

desde que fique comprovado que este agiu com culpa.  

Todavia, foi percebido durante o estudo que o ordenamento jurídico brasileiro é 

omisso em relação ao tema apresentado, uma vez que as normas vigentes não abordam 

especificamente sobre o tema discutido, portanto, percebe-se que é necessária uma atualização 

do Poder Legislativo para que seja regulamentado tais institutos, uma vez que eles tutelam o 

fim da vida humana.  

Conclui-se que o ensaio sobre este tema é relevante e polêmico, uma vez que envolve 

questões éticas e jurídicas sobre a abreviação ou antecipação da morte de um paciente 

terminal. No entanto, a análise desta temática é necessária e de suma importância para a 

evolução do direito, pois permite uma maior percepção sobre os conceitos da eutanásia, 

distanásia e ortotanásia e principalmente quanto à responsabilização do profissional médico 

que venha a praticar qualquer um destes institutos, seja na esfera civil ou penal. Assim, 

podemos observar que a legislação brasileira precisa imediatamente ser atualizada de acordo 

com o avanço da medicina, uma vez que as normas atuais não versam de maneira específica 

sobre os institutos abordados neste trabalho. Portanto, é necessária a criação de uma 

legislação sobre o tema, para que haja uma maior segurança jurídica para os pacientes, 

familiares e, sobretudo, para os profissionais médicos que realizam tais práticas.  
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