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l. Colocm;áo do problema: o conteúdo nonnativo do direito a vida em sede
de hennenéutica constitucional
Em casos de intema1;ao hospitalar com indica1;ao cirúrgica, pode o corpo clínico se deparar com situa1;ao de difícil e complexa solu1;ao, com inegáveis reflexos
jurídicos. Cuida-se de hipótese ern que pacientes "Testernunhas de Jeová" recusamse a receber transfusao de sangue, a despeito do resultado potencial ser a morte.
Sabemos que o Estado brasileiro é laico (art. S.º, VI e VIII, CF/88), nao possuindo
mais religiao oficial, ao contrário do que sucedía na Constitui1;ao de 1824.
A questáo, nao apenas por envolver aspectos ligados a ética e a religiao, nao
pode ser objeto exclusivo do discurso jurídico, limitado, por sua natureza, para a
efetiva pacifica1;ao de conflitos desse genero. Isso nao significa, lado outro, que
no funbito jurídico nao se busquern e nao se determinem solu1;6es para os casos
concretos, no cotidiano forense, sempre baseadas ern determinados elementos
conceituais e valorativos - prestigiados pelo julgador ern detrimento de outros. O
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que se pretende mostrar, no presente trabalho, é que do ponto de vista do discurso
lógico-jurídico, nao há, intrinsecamente, solu\'.OeS corretas ou erradas, verdadeiras ou falsas, qualquer que seja o ponto de vista adotado.
Parece óbvio, pois, afirmar que a matéria posta em exame, extremamente
delicada, nao encontra uniforrnidade nas orienta\'.OeS jurisprudencia! e doutrinária, donde emergem duas linhas de raciocínio nitidamente díspares, quais sejam,
(i) a que vislumbra, no iminente perigo de vida, a necessária autoriza\'.iiO para que
se proceda a transfusao de sangue, e (ii) a que, tomando por base o entendimento
segundo o qua! a Constitui\'.iiO Federal assegura apenas a inviolabilidade do direito a vida (encarando-o, portanto, como disponível por parte de seus respectivos
titulares), empresta valor absoluto a autodeterrnina\'.iio do paciente ''Testemunha
de Jeová" que, por sua convic\'.iio religiosa, 1 nao autoriza ou recusa a transfusao.
Defensor do segundo entendimento, Celso Ribeiro Bastos leciona:
"o conteúdo jurídico do direito a vida, pois, orienta-se por assegurar a inviolabilidade desta como um bemjurídico da maior grandeza.[ ... ] Insista-se, neste
ponto, que a Constitui\'.ªº acaba por assegurar, tecnicamente falando, a inviolabilidade do direito a vida, assim como o faz quanto a liberdade, intimidade, vida
privada, e outros tantos valores albergados constitucionalmente. Nao se trata, propriamente, de indisponibilidade destes direitos. Realmente, nao há como negar
juridicamente ocorréncias nas quais pessoas se despojam inteiramente, v. g., de
sua privacidade. [... ]No caso presente, nao se fala em indisponibilidade, mas sim
de inviolabilidade. O que a Constitui\'.ªº assegura, pois, é a inviolabilidade do direito a vida (art. 5.º, caput)" 2
Argumenta o ilustre constitucionalista, ainda, com a inexistencia, no ordenamento jurídico brasileiro, de "lei proibitiva da OP\'.ªº individual em realizar
transfusao de sangue. Nem há, igualmente, legislayiio impondo aos médicos a
desconsidera\'.ªº da vontade individual do cidadao. Também, nessa mesma linha, é preciso considerar que o suicídio (ou melhor, sua tentativa) nao tem puni\'.ªº jurídica alguma." 3
Isso porque, segundo o entendimento dominante, as liberdades públicas, constitucionalmente asseguradas, só podem sofrer limita\'.iíes em leis formal e materialmente votadas pelo Poder Legislativo, ou até mesmo em atos normativos de
outra envergadura, e desde que tais leis ou atos estejam igualmente em compasso
formal e material com o texto constitucional.
As limita\'.iíes aos Direitos Fundamentais encartilhados na Carta Magna devem ser veiculadas por Lei Ordinária, e isto por expressa convoca\'.iio constitucio'" Génesis 9: 3,4; Levítico 17: 13,14; Atos 15: 19-21.
"' BASTOS, Celso Ribeiro. Direito de recusa de pacientes submetidos a tratamento
terapeutico as transfus6es de sangue por raz6es científicas e convici;oes religiosas.
Revista dos Tribunais, Sao Paulo, v. 787, p. 493.
'" BASTOS, Celso Ribeiro, op. cit., p. 493.
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nal (reserva legal simples ou reserva legal qualificada), o que nao significa dizer
que, a míngua de expressa previsao constitucional de reserva legal, seja interditado aos órgaos competentes a edi~ao de normas de limita~ao de direitos fundamentais, de objetiva~ao de seu conteúdo (art. 5.º, II, CF/88, cláusula de reserva legal
subsidiária). 4 E mais, hipóteses há em que essas limi~éies nao decorrerao sequer
de leis formal e materialmente votadas pelo legislativo, vez que provenientes de
órgaos outros constitucionalmente legitimados para tanto, como é o caso, v. g.,
das universidades públicas brasileiras, por decorrencia do princípio constitucional da autonomia uníversitária e do fenómeno da delegificat;iio (ou "deslegaliza~ao", que quer significar a possibilidade de inova~ao na ordem jurídica sem a necessidade de intermedia~ao de leis formal e materialmente votadas pelo legislativo).
Destarte, decisao médica diametralmente oposta a vontade individual, exercitada em sua esfera de liberdade e decorrente de convic~ao religiosa intangível a
atua~ao do Estado, seja Legislador, Juiz ou Administrador, ou do próprio profissional médico, implicará ofensa a Constitui~ao, notadamente ao disposto no art.
5.º, VID, da Lei Maior.'
A aprecia~ao da vida humana como bem jurídico conduz aidéia de que outros
valores tutelados constitucionalmente !he sejam confrontados. Surge, daí, a discussao acerca da disponibilidade do bem jurídico vida, comumente concluindose que se trata de bem inalienável, indisponível e irrenunciável. Há quem procure
distinguir renúncia e disposi~ao do direito a vida. Arthur Kaufmann diz que:
''A vida humana há que ser concebida como um direito altamente pessoal, de
modo que nao se compreende por que tal direito deva ser juridicamente [... ] irrenunciável. A obje~ao de que essa postura conduz a um individualismo extremo
cabe opor que a tese de que o homem está obrigado frente acomunidade a manterse com vida se apóia num questionável coletivismo de proveniencia desconhecida. É certo que o indivíduo tem obriga~éies frente a comunidade, mas apenas enquanto vive; entretanto, nao tem frente a comunidade a obriga~ao de viver." 6

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Gisele de Carvalho, citando Romeo
Casabona, escreve que a renúncia ao direito implica renúncia a exigibilidade do
cumprimento dos deveres de respeito e prote~ao por parte do Estado e demais
particulares. Nessa trilha, o direito a vida seria irrenunciável. Mas daí extrai que
"a disposi~ao do direito a vida nao implica necessariamente urna renúncia", pois
quem dispéíe da própria vida mantém o domínio do fato e do bem jurídico. Isso
nao significaría, porém, que dessa disponibilidade se pudesse aferir a Iicitude da
'" Para o aprofundamento da matéria: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio
Mártires; GONET, Paulo Gustavo. Hermeneutica constitucional e direitos fundamentais. Brasilia: Brasilia Jurídica, 2003.
'" Exce~ao feita achamada escusa de consciencia, isto é, ao nao cumprimento de presta~ªº alternativa fixada em lei.
'" KAUFMANN, Arthur apud CARV ALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. Sao Paulo: IBCCRIM, 2001. v. 18, p. 119.
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interven'>ªº de terceiros no momento da disposi<>lio, que estaría limitada apenas
ao titular do direito: "a disponibilidade frente a terceiros importaría verdadeira
renúncia ao direito a própria vida". E concluí:
"Como nenhum direito deve ser interpretado como absoluto e incondicionado, também esse direito a dispor da própria vida encontra-se submetido a
algumas restri.,oes. Daí porque o homicídio, ainda que mediado pelo consentimento da vítima, e o induzimento, a instiga.,ao e o auxílio ao suicídio sao
criminalizados perante a atual legisla<>lio, embora as formas omissivas desses
delitos, em situa.,oes especiais e desde que presente a recusa consciente e responsável do titular do bem jurídico, devam permanecer impunes por razoes de
ordem constitucional, em aten'>ªº ao postulado fundamental da dignidade da
pessoa humana."'

2. Ética médica e religíio
Do ponto de vista deontológico, o respeito a autonomía do paciente, um dos
pilares da ética médica, encontra na convic<>lio religiosa urna de suas facetas.
Sobre o assunto, Zelita Souza e Maria Isabel Miorim de Moraes discorrem:
"Para que o paciente tenha condi<>Cies de decidir se um tratamento médico
!he é aceitável segundo o 'seu próprio plano de vida[ ... ], embasado em cren.,as,
aspira.,Cies e valores próprios', ele precisa ser corretamente informado das inten.,0es e recomenda<>Cies de seu médico e ter urna vislio clara de como tais recomenda<>Cies afetam seus próprios valores. Entlio, é dada ao paciente a possibilidade de consentir ou nao no tratamento proposto. [... ] o consentimento esclarecido nao é meramente um conceito jurídico, mas também - e sobretudo - ético
e moral. [ ... ] o entendimento religioso das Testemunhas nao proíbe de modo
absoluto o uso de componentes sangüíneos, como a albumina, as imunoglobulinas e os preparados para hemofílicos; cabe a cada Testemunha decidir individualmente se deve aceitar esse tipo de tratamento [... ].Da mesma forma, a circula<>lio extracorpórea e a hemodiálise sao prontamente aceitas, desde que se use
como primer soiu<>Cies isentas de sangue [...].As Testemunhas de Jeová [ ...)admitem que 'a questlio [... ]envolveos princípios mais fundamentais sobre os quais
baseiam suas vidas. A rela<>lio com seu Criador e Deus está em jogo'. (... )As
cren.,as das Testemunhas de Jeová - que recusam transfusoes de sangue por
motivos religiosos ou médicos - servem de fundamento para um sistema moral,
para um conjunto de juízos deontológicos sobre o que se deve ou nao fazer. Segundo esse sistema, a recusa as transfuséies constituí urna regra de conduta a ser
observada, ainda que a sociedade a ignore ou menospreze." 8
'" CARV ALHO, Gisele Mendes de, op. cit., p. 119-120.
'" DIXON, LANG e LANGE apud SOUZA. Zelita da Silva; MORAES, Maria Isabel Dias
Miorim. A ética médica e o respeito as cre11fas religiosas.
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Instado a analisar caso concreto, ocorrido em dezembro de 2002, o ConseJho de Ética Médica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz
de Fora, ao solicitar parecer do setor jurídico, assim opinou: a) todo esfon<o deve
ser feíto no sentido de respeitar a vontade do paciente; b) se no ato cirúrgico ou
pós-operatório configurar-se situa~ao de perigo iminente de vida, sendo a transfusao de sangue ou derivados o único recurso disponível, deve-se proceder ao
ato de transfundir!
De qualquer forma, o grande desafio que se afigura é a concilia~ao entre o tratamento médico e o respeito as cren~as religiosas do paciente. A ética médica exige
tanto a utiliza~ao dos recursos científicos disponíveis quanto o respeito a autonomia e aos valores religiosos do paciente. Até porque, conforme salienta Garizábal, citado pelas professoras Zelita Souza e Maria Isabel Moraes:
"Atribuir a idéia de suicídio aos casos de recusa de transfuséies de sangue é
fruto duma 'confusao'. [... ] 'O mero fato de recusar um tratamento nao pode ser
considerado como urna maneira de morrer. O suicida que deseja morrer [... ] cumpre a decisao de acabar voluntariamente com a vida. Ao contrário, e por finalidade
a sua consciencia, abster-se de usar um meio curativo nao significa a intem,ao de
matar-se. Sua vontade é outra.' Na verdade, ao escolher tratamento isento de sangue, as Testemunhas de Jeová nao estao exercendo o direito de morrer, mas o direito de escolher a que tipo de tratamento se submeterao." 10
Até porque, <leve-se reconhecer, nenhum tratamento pode prometer, inexoravelmente, salvar a vida, em determinadas circunstáncias, nao obstante o emprego
de todos os recursos científicos disponíveis.
"' A Procuradoria Geral da UFJF, na ocasiao, emitiu parecer com o seguinte dispositivo: "I - se ainda nao há iminente perigo de vida para a paciente, mas apenas indica~ao de cirurgia, esta só deverá realizar-se com seu consentimento prévio e
expresso ou com sua expressa ciencia em texto onde reste consignado, sem margem a dúvidas, que, na hipótese de ocorréncia de iminente perigo de vida com a
interven~iío, a transfusiio de sangue será efetivamente realizada, se outros meios
terapéuticos nao se mostrarem capazes de impedir a ocorréncia do evento danoso,
qua! seja, a morte; II - em qualquer caso, haver-se-á de facilitar a paciente, de forma expressa, a nao submissao a cirurgia, com o seu conseqüente desligamento do
Hospital; III - em hipóteses outras, caracterizadoras de situ~oes de urgencia e/ou
emergencia, quando a transfusiío de sangue revelar-se o único método terapeutico
disponível e eficaz a que se impe¡:a a ocorrencia do evento danoso (a morte do
paciente), a transfusiío deverá ser realizada independentemente de sua vontade,
ou de seu representante legal, sempre com amplo esclarecimento quanto a situa~ao e ao porque da imprescindibilidade da interven~ao contrária a suas convic1;0es
religiosas; IV - se se optar por aceitar a recusa da transfusilo, a responsabilidade
será da equipe médica."
"°' GERIZABAL MM. El rechazo de la sengre. Sobre las liberdades de conciencia y de
religión. Madrid: Defensoria del Pueblo, 1996, 77-88 apud SOVZA, Zelita da Silva;
MORAES, Maria Isabel Dias Miorim, op. cit.
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3. A conduta do médico numa perspectiva penal constitucional
O art. 146, § 3. º, I, do Código Penal, parece deixarclaro que a conduta do médico
que realiza interven9ao médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou
de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, está excluída do ambito de prote9ao da norma penal incriminadora expressa no tipo de injusto do constrangimento ilegal.
De outro norte, concluir se, a luz do disposto no art. 13, § 2.º, a, do Código
Penal, a omissao do médico em respeito a ºP9ªº convicta do paciente é penalmente relevante quando podía e devia agir para evitar o resultado (a morte do paciente), repousa em responder, primeiro, se tem ele (o médico) o dever de cuidado,
pro1e9ao e vigilancia imposto pela lei, que significaría obriga9ao de intervir <liante de irninente perigo de vida, no caso, determinada pelos arts. 46 e 56 do Código
de Ética Médica. Mas também responder, depois, se esse dever se sobrep6e, numa
perspectiva constitucional, ao respeito que deve guardar a autodetermina9ao do
paciente, em aten9ao as convic96es religiosas.
Se a conclusao que se extrair da conjuga9ao dos arts. 146, § 3.º, I, e 13, § 2.º,
a, ambos do Código Penal, for no sentido do dever de interven9ao, independentemente da manifesta9ao de vontade do paciente, a conduta do médico que realiza a
transfusao estará amparada por causa de exclusao da tipicidade, prevalecendo a
indisponibilidade do direito a vida.
No entendimento contrário, julgando-se prevalente a inviolabilidade do direito a vida, mas reconhecida sua disponibilidade pelo titular em aten9ao a autodetermina9ao motivada pela fé, urna vez nao autorizada- por motivos de convic9ao
religiosa - a transfusao de sangue, nenhuma conduta seria exigível do médico a
nao ser buscar tratamentos alternativos, se existentes, ainda que o resultado fosse
a morte do paciente. Nesse caso, a conduta do médico estaria alcan9ada pelo iimbito de pro1e9ao típica do art. 121, c/c o art. 13, § 2.º, a, ambos do Código Penal?
A realiza9ao da transfusao contra a vontade do paciente seria típica de constrangimento ilegal (art. 146, caput, CP)?
Gisele de Carvalho, a respeito, recorda que a Constitui9ao Federal assegura, no rol dos direitos e garantías fundamentais, a inviolabilidade da liberdade
de consciencia e de cren9a (art. 5.º, VI). De outro lado, vida também é direito
fundamental. Cuida-se, entao, de discutir a considera9ao da vida humana como
direito absoluto ou relativo, cuja disponibilidade traria, em sede constitucional,
reflexo na responsabilidade penal do terceiro que nao impede sua disposi9ao pelo
titular, podendo faze-lo.
Antes de aderir a urna ou outra corrente, prefere-se, oeste ensaio, demonstrar
que ambas solu96es tem respaldo jurídico, sendo viáveis tecnicamente quanto a
estrutura do discurso que as fundamentam. Sendo assim, em se confirmando tal
assertiva, a conduta do médico estaria juridicamente amparada, em qualquer das
hipóteses, para fins de responsabilidade penal. Isso, longe de representar a incongruencia do sistema normativo, serve de constata9ao a limita9ao do discurso jurí-
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dico-penal para resolu~ao dos conflitos que repousam em sede pré-jurídica, com
apoio em conce~éies filosóficas, éticas e religiosas que nao cabem na estreiteza
do método técnico-jurídico.
3.1 Responsabilidade penal do médico
3.1.1 Realizar;ao da transjusao: indiferenr;a penal do constrangimento para
salvar a vida do paciente

Na perspectiva do tecnicismo jurídico, que serviu de inspira~ao inclusive
ao legislador do Código Penal brasileiro, pode-se afinnar que é dever do profissional médico utilizar-se de todos os meios de que dispéie para a preserva~ao da
vida do paciente, sob pena de responder criminalmente, aluz do que dispéiem os
arts. 13, § 2.º, a e 146, § 3.º, l, do estatuto repressivo pátrio. A propósito, Luiz
Regis Prado leciona que:
"Fundamenta-se o estado de necessidade porque a conduta do médico visa
afastar de perigo atual ou irninente bem juridico alheio (vida do paciente), cujo
sacrificio, nas circunstancias, nao era razoável exigir-se. O mal causado (viola~ao
da liberdade pessoal) é menor do que aquele que se pretende evitar (morte). Há
conflitos entre bens de valor diferencial, com sacrificio do bem de menor valor. O
ordenamento juridico faculta a lesao do bem juridico de menor valor como único
meio de salvar o de maior valor."''
Analisando a norma nao incriminadora permissiva do art. 146, § 3 .º, sustenta Damásio de Jesus tratar-se de "causas excludentes da tipicidade do fato e nao
da antijuridicidade." O Código Penal diz que esses fatos "nao se compreendem
na disposi~ao" que define o constrangimento ilegal. Logo, diz o consagrado autor,
"se os fatos nao se encontram compreendidos na norma pena!incriminadora,
sao condutas atípicas [... ], diante da inadequa~ao entre os fatos e a nonna de
incrimina~ao." Desenvolvendo, a principio, acertado raciocínio, complementa de maneira obscura, dizendo que seriam, na verdade, casos de estado de necessidade de terceiro elevados acategoria de causa excludente da tipicidade. Semelhante é a posi~ao de Bitencourt:
"A intervenr;ao do médico, sem consentimento, ou a coar;ao, nas circunstancias descritas, estao excluídas da adequar;ao típica contida no caput do art. 146,
ou seja, a intervenr;ao médica para evitar iminente perigo de vida ou a coa~ao de
12

"" PRADO, Luiz Regís. Curso de Direito Penal brasileiro. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v. 2, p. '1:72. No sentido do texto,já se decidiu que "urna vez comprovado
o efetivo perigo de vida para a vítima, nao cometerla delito nenhum o médico que,
mesmo contrariando a vontade expressa dos responsáveis, a mesma tivesse ministrado transfuslío de sangue" (TACRIM/SP, HC, Rel. Marrey Neto, RJD 71175).
"" JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. Parte especial. 14. ed. Sao Paulo:
Saraiva, 1992. v. 2, p. 220.
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qualquer pessoa para impedir o suicídio sao atípicas. A iminéncia de perigo de
vida ou de suicídio constitui causa excludente de tipicidade. [... ] O fundamento da
previsao é o estado de necessidade (de terceiro ), mas a existéncia da previsiío em
si constituí causa de exclusao da adequa~ao típica. Sao, digamos, hipóteses ern
que o estado de necessidade funciona nao corno excludentes da antijuridicidade,
mas da tipicidade, ern razao de expressa previsao legal.[ ...] antes de serern antijurídicos, sao atípicos, por nao haver correspondencia entre as situa~oes excepcionais e a norma incrirninadora." 13
O art. 146, § 3.º, ao determinar que a interven~ao médica ou cirúrgica, justificada por irninente perigo de vida, ainda que sem consentimento do paciente
ou representante, bern corno a coa~ao para impedir suicídio nao es tao cornpreendidas na disposi~ao do art. 146, caput, configura causa especial de exclusiío da
tipicidade. O legislador, nesses casos, ern momento valorativo concomitante a
incrirnina~ao do constrangirnento ilegal (art. 146, caput), retirou do alcance da
proibi~ao normativa as condutas específicamente delineadas no§ 3.º do mesmo
art. 146. Teleologicarnente, o legislador ponderou bens ern conflito (liberdade
de autodetermina~ao do paciente ou sujeito passivo versus vida). Note-se que a
conclusao é extraída do conjunto normativo que o dispositivo legal materializa,
levando-nos a conclusao de que o legislador obrou corn acerto ao dizer que tais
circunstancias nao estariarn compreendidas no preceito prirnário da norma penal incrirninadora. Noutras palavras, o caso é de exclusao da tipicidade porque
as condutas nao integrarn o arnbito de prote~ao da norma - e nao porque sirnplesrnente houve o ernprego da expressao "nao se cornpreendern". Da mesma
forma, quern exerce coa~ao física para evitar a prática de suicídio estaría constrangendo alguérn, mediante violencia, a nao fazer o que a lei permite, haja vista que nao há dispositivo legal que proíba o suicídio - o cornportarnento seria
típico (e formalmente é!), nao fosse a norma permissiva corretiva do alcance do
tipo fundamental (efeito destipificante). 14
Sobre a situa~ao de recusa aceita pelo médico, sendo tarnbérn ele Testernunha
de Jeová, Luiz Vicente Cernicchiaro comenta:
"O Direito Penal brasileiro volta-se para urn quadro valorativo. Nesse contexto, oferece particular importancia a vida (bern jurídico). Daí ser indisponível (o
hornern nao pode dispor da vida). A irrelevancia penal do suicídio decorre de Política Criminal, a firn de a pessoa que tentou contra a própria vida ser estimulada a
mudar de idéia, o que provoca efeito contrário se instaurado inquérito policial,
processo e, depois, conden~ao, curnprirnento de pena Ern decorrencia nao configura constrangirnento ilegal[ ... ] compelir o médico a salvar a vida do paciente
"" BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. Parte especial. Sao Paulo:
Saraiva, 2001. v. 2, p. 426.
"" IENNACO DE MORAES, Rodrigo. Causas especiais de exclusiio do crime. Belo
Horizonte: Biblioteca do programa de pós-gradua~lio em Direito da UFMG, 2004,
p. 87-88.
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de perigo iminente e promover a transfusao de sangue, se científicamente recomendada para esse fim. Aliás, cumpre faze-lo, presente a necessidade.
O profissional da medicina[ ... ] está submetido ao Direito brasileiro. Tanto
assim que as normas da deontología médica devem ajustar-se a ele. Daí, nao obstante ser adepto de "Testemunha de Jeová", antes de tudo, precisa-se cumprir a
legisla~ao vigente no país." 1'

3.1.2 Niio realízariio da transfusiio: isenriio penal da omissiio dolosa em
respeito aautodeterminariio do paciente
Há quem sustente a possibilidade de prevalencia da vontade manifesta pela
recusa em submeter-se a transfusao, inclusive com questionamento da constitucionalidade do art. 146, § 3.º, 1 e 11, do Código Penal. A respeito do tema, Luiz
Greco, traduzindo artigo de Claus Roxin, escreve:
"Surge aquí um problema, oriundo do art. 146, § 3.º, do CP brasileiro, que,
em seus incisos, declara impunível o constrangimento do paciente quando praticado em "interven~ao médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida"
(inc. I); e se praticado "para impedir suicídio" (inc. 11). O legislador brasileiro, ao contrário do alemao, optou por proteger a vida do indivíduo mesmo contra
ele próprio, o que - se admitirmos a constitucionalidade de tais dispositivos,
algo em si já discutível, ainda mais se lembrarmos a sua matriz ideológica faz com que nao possamos acolher, no nosso direito, sem algumas adapta~oes
o que Roxin diz em seu texto." 16
Aqui, Luiz Greco se refere ao posicionamento de Roxin, segundo o qua] ao
médico, diante da recusa do paciente em submeter-se a determinado tratamento,
restaria apenas buscar tratamentos alternativos:
"O princípio: quem decide é só o paciente. Em tais situa~oes a questao jurídica é em princípio clara. Nao haverá punibilidade porque nao é permitido tratar mn paciente contra a sua vontade. Se um canceroso se recusa a deixar-se operar
[... ],a opera~ao nao poderá ser feíta. É freqüente que a pessoa idosa, doente e
próxima da morte, recuse o tratamento em urna unidade intensiva, que só iria
adiar um pouco a morte. lsto deve ser respeitado. A vontade do paciente é decisiva, mesmo nos casos em que um juízo objetivo a considere errónea, ou que seja
irresponsável aos olhos de muitos observadores. Também quando a mae de quatro filhos proíbe aos médicos, por motivos religiosos, que lhe ministrem urna
"" CERNICCIDARO, Luiz Vicente. Transfusiío de sangue. Juris Sintese, n. 18, jul./ago.
1999.
"" ROXIN, Claus. A aprecia~iío jurídico-penal da eutanásia. Revista Brasileira de Ciencias Criminais, Siío Paulo, v. 32, out./dez. 2000, nota 36, p. 18-19.

2. DOUTRINA NACIONAL

225

transfuslio de sangue que !he salvaria a vida -este caso realmente ocorreu -devem
os médicos curvarem-se e deixar a mulher morrer." 17
Ve-se, pois, que numa perspectiva funcionalista, pode-se admitir a juridicidade da irresponsabilidade penal do médico quando, em respeito a convic\:ªº religiosa do paciente Testemunha de Jeová, nao ministra a transfusao, mas adota todas
as alternativas de tratamento no intuito de salvar-lhe a vida, observada a lex arte.
Gisele de Carvalho complementa:
"Em princípio, a liberdade religiosa do paciente deve ser respeitada, sob pena
de incorrer o médico nas san\:óes do delito de constrangimento ilegal, desde que
tenha oferecido ao paciente outros tratamentos alternativos, ainda que mais custosos e arriscados. Ausentes outras o~oes terapeuticas, a pergunta fundamental é
se a recusa a receber a transfusao pode ser qualificada como atitude suicida. Temse, para logo, que as testemunhas de Jeová, ainda que de modo indireto, admitem
a possibilidade de superveniencia da própria morte, se considerado que ante a
extrema urgencia da situa\:ao, nao !hes restam outras o~oes sena.o aceitar a transfusao ou morrer - fosse o suicídio um ato típico, o elemento psíquico, nessas hipóteses, eqüivaleria ao dolo eventual. Surgiría assim um conflito de interesses perante o facultativo, que deve escolher entre proteger a vida do paciente ou respeitar
sua liberdade religiosa - todavía, considerando-se que a tutela do direito avida levada a cabo pela Constituí\:ªº nao abrange a rnanuten\:ao da vida contra a vontade do
seu titular em condi\:óes desumanas ou degradantes, o princípio da dignidade humana funciona como critério de co~ao, permitindo que se imponha o respeito a
liberdade de cren\:a. sem que se possa falar aquí num delito de omissao de socorro
ou de auxfüo ao suicídio por omissao. Caso insistisse em consumar a transfusao
sangüínea, incorreria o médico nas penas do delito de constrangimento ilegal." 18

É que, num sistema teleológico-normativo de irnputa\:3.0, orientado por critérios de política criminal, será comum ponderar, em aten\:ªº ao caso concreto, valores aparentemente contraditórios que repousam, ambos, no nível constitucional, sustentando-se o acerto de opinioes díspares acerca do mesmo tema.

4.

Conclusoes

Filiamo-nos acorrente dos que veem, como pressuposto do princípio da dignidade da pessoa humana, a intangibilidade da vida. Estabelecida essa premissa, a
"" ROXIN, Claus, op. cit., p. 19. No sentido contrário ao do texto, já se decidiu: "Perigo
para a vida ou a saúde de outrem - delito em tese caracterizado - Parente de menor que,
por impedimento religioso, nao autoriza transfusao de sangue prescrita por médico,
como medida de urgencia - Ciencia do risco de vida a que a crian\'.a estava exposta Dolo eventual caracterizado - Justa causa para a a~o penal - Habeas corpus denegado
-inteligencia do art. 132 do CP" (TACRIWSP, RT647/302).
"" CARV ALHO, Gisele Mendes de, op. cit., p. 162-163. A autora admite a possibilidade
de interven~ao quando o pacie'!te, em estado de inconsciencia, nao houver recusado,
prévia e expressamente, o tratamento.
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ocorrencia de iminente perigo de vida se traduz em autoriza\'.ªº constitucional para
que o médico, independentemente da vontade do paciente (ou de quemo represente), realize a transfusao, quando cientificamente, observada a lex arte, revelese como o único meio apto a salvar a vida em irrúnente perigo de perecimento.
Liberdade e vida sao bens jurídicos positivados constitucionalmente em nível fundamental. Porém, nao se !hes empresta, num raciocínio jusnaturalista, a
mesma envergadura. Isso se dá porque, embora se reconhe~a que sem liberdade
pode nao haver vida digna, sem vida nao faz sentido falar-se em liberdade e nao há
razao para se discutir dignidade. A vida tem valor absoluto, numa escala de valores que precede a positiva~ao ou o reconhecimento jurídico de tutela de quaisquer
outros bens ou interesses.
Desse entendimento nao destoa Antonio Junqueira de Azevedo, que, ao estabelecer a intangibilidade da vida humana como pressuposto do princípio em apre\'.O, escreveu:
"O pressuposto de um princípio níio é urna conseqüencia do princípio; sua
exigencia é radical. Um princípio jurídico, ao se concretizar, exige sempre um trabalho de modera~ao para adapta~ao ao concreto; nesse trabalho, a intensidade da
concretiza\'.ªº poderá ser maior ou menor. Até mesmo um princípio fundamental,
como o da dignidade da pessoa humana, impóe o trabalho de modela~ao porque,
por exemplo, é preciso compatibilizar a dignidade de urna pessoa com a de outra
(e, portan to, alguma coisa de dignidade de urna poderá ficar prejudicada pelas
exigencias da dignidade da outra). Diferentemente, o pressuposto desse princípio
fundamental impóe concretiza~ao radical: ele logicamente nao adrrúte atenua~ao.
Se afastado, nada sobra do princípio da dignidade. E esse princípio, se pudesse ser
totalmente elirrúnado, nao seria princípio fundamental. O preceito da intangibilidade da vida humana, portanto, nao adrrúte exce~ao; é absoluto e está, de resto,
confirmado pelo caput do art. S.º da CF." 19
Como dito, sem vida nao há dignidade, nem liberdade, nem convic~i'ío, nada.
E se a vida é valor absoluto, 20 toda e qualquer conduta tendente a sua preserva\'.ªº
encontra, iniludivelmente, esteio constitucional.
Se se haverá de vislumbrar, no valor liberdade, o fundamento de validade da
pela disponibilidade do direito a vida (emprestando-se ªº ato declaratório
da o~ao valor jurídico intocável, vez que lícito seu objeto, nao sujeito a forma
essencial prevista em lei, e desde que capazes seus subscritores), haver-se-á igualmente de vislumbrar, na intangibilidade da vida como pressuposto do princípio da
º~ªº

"" AZEVEDO, António Junqueira de. Caracteriza~ao jurídica da dignidade da pessoa
humana. Revista dos Tribunais, Sao Paulo, v. 797, mar. 2002, p. 19.
"" Nao desnatura essa afirma~ao a ex~ao prevista no art. 5.º, XLVII, a, da CF/88, onde
se autoriza expressamente a aplica~ao da pena de morte em caso de guerra declarada,
visto que, em momentos de raríssima excepcionalidade e gravidade, quando as regras
do jogo mudam vertiginosamente, tem cabida, ao menos em tese, a pena de morte, tendo
em vista o que normalmente ocorre com os adversários dos países em guerra.
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dignidade da pessoa humana (ainda que essencialmente assegurado como garantia contra a vontade estatal), autoriz~ao para que todo e qualquer cidadao intervenha, sempre que possível, no sentido de preservayao da vida alheia.
E sem que isso implique a negayao da própria liberdade de o~ao pela morte.
Nao. Implicará, sim, o reconhecimento constitucional de outro viés da própria liberdade, qua! seja, o seu e o nosso direito de intervenyao, sempre que possível, em
favor da vida, de sua preservayao, de sua intangibilidade. Se alguém resolve se
matar por convicyao religiosa, utilizando-se de qualquer meio, que o faya por seus
próprios meios e fora da esfera de intervenyao daqueles que, também por conviq:ao
religiosa, por dever legalmente previsto, ou simplesmente por amor a vida, nao se
podem curvar passivamente diante de urna vida que, com a utilizayao dos meios
terapéuticos disponíveis (e, frise-se, quando os meios aceitos pelo paciente nao se
mostrarem eficazes ), provavelmente nao se ceifaria.

É a dignidade da pessoa humana - que tem na existencia da vida seu pressuposto inafastável - o valor fundante de toda e qualquer interpretayao constitucional dos direitos fundamentais. A dignidade da vida pressupüe a vida. Somente em
atenyao avida e enquanto ela durar fará sentido a positivayao da tutela de sua dignidade. É o que se extrai dos ensinamentos da Prof.ª Carmen Lúcia Antunes Rocha:
"O limite positivo e negativo de atuayao do Estado e das autoridades que o
representam passou a ser, a partir do entendimento ali esposado e tornado de
acatamento obrigatório porque constituído em norma-princípio matriz do constitucionalismo contemporaneo, exatamente o da dignidade da pessoa humana, base de todas as definiyóes e de todos os caminhos interpretativos dos direitos fundamentais.
Aliás, o princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se, entao, valor
fundante do sistema no que se alberga, como espinha dorsal da elaborayao normativa, exatamente os direitos fundamentais do homem. Aquele princípio converteu-se, pois, no corayao do patrimonio jurídico-moral da pessoa humana estampado nos direitos fundamentais acolhidos e assegurados na forma posta no
sistema constitucional.""
Algumas conclusóes, no plano teórico, podem ser enunciadas: 1) a vontade
manifestado paciente ''Testemunha de Jeová", no sentido da recusa da transfusao
de sangue, encontra respaldo no disposto no art. S.º, II, VI, VIII e X, da CF/88,
inserindo-se em sua esfera de liberdade, que abrange inclusive a disponibilidade
do direito avida; 2) esta mesma liberdade nao temo condlio de aniquilar direito de
igual envergadura e garantido a todo e qualquer cidadao que, amparado na dignidade da pessoa humana e no seu pressuposto (intangibilidade da vida), atua em
favor de terceiros, ainda que contra suas próprias vontades; 3) em se tratando da"'' ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a
exclusiio social. Rio de Janeiro: Anais da XVII Conferencia Nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil: Justi~a. Realidade e Utopia, 1999. v. 1, p. 77.
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queles que possuem dever legal de agir (art. 13, § 2.º, CP), a interven'<ªº em favor
da vida nao pode ser recusada sob pretexto algum, quando tal interven'<ªº é a única capaz de impedir a ocorrencia do evento danoso.
Quanto a terceira e última concluslio, convém o reconhecimento de que traduz influencia, ainda que inconsciente, da arraigada tradi«lio judaico-crista, que
nos introjeta a idéia de que a vida é bem sagrado, vale dizer, intangível, que nao
comporta relativismo e subjetivismo (salvo o nosso).
Nao há dúvida, entlio, de que todo o raciocínio jurídico exposto acima, ern
favor da interven'<ªº contra a vontade do paciente, vem impregnado de urna postura "relativamente autoritária", no sentido de que se trata de urna ºP'<ªº préconceitual, representativa do volksgeist que, no caso brasileiro, é influenciado
sobremaneira por urna visao de mundo que se sustenta ern postulados filosóficos e éticos católicos, independenternente da religilio que se professe ou até da
própria ºP'<ªº religiosa formal. Sociologicamente, a postura ético-religiosa que
permeia o (in)consciente coletivo (corn reflexos no discurso jurídico) e que conduz a urna prévia postura sobre o assunto deita raízes na forma como se processou nossa coloniza«lio.
No plano da validade interna do discurso jurídico-constitucional, duas solu«é'ies sao possíveis (o médico nao responde por constrangimento ilegal se realizar
a transfuslio e também nao respondería por omissao se, respeitando a convic«lio
religiosa do paciente, ministra tratamento alternativo, que nao a transfuslio), mas
"urna é mais verdadeira que a outra", porque "a nossa verdade sempre nos parece
a única verdade". Combase nurna postura apriorística 22 é que se desenvolvern e se
sustentarn, entlio, os argumentos que fundamentam, no plano jurídico, urna conce?"<lio que é, antes de tudo, filosófica, ética e, qui«á, apenas religiosa.

"'' José Eduardo Faria anota que "todo discurso jurídico é constituido por estratégias que
assurnern urna aparencia lógica e estao destinadas a induzir e regular o juízo coletivo
sobre urna situa~ao ou urn objeto, nao descartando a possibilidade de recorrer a urn
arsenal de efeitos retóricos para fazer prevalecer suas o~6es políticas." (FARIA, José
Eduardo. Justira e conflito - os juízes ern face dos novos rnovirnentos sociais. 2. ed...•).•.•
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 47).
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