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RESUMO 

 

ABOIN, A. C. M. A insuficiência da teoria do negócio jurídico para o consentimento 

informado no âmbito da Bioética. 2015. 258f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

O presente estudo trata da estrutura do instituto “consentimento informado” e de seus 

princípios informadores na relação médico-paciente. Tradicionalmente, o consentimento 

informado é compreendido como o direito do paciente de ser informado (e, 

consequentemente, dever do médico de informar) sobre o procedimento a que será 

submetido, bem como ao diagnóstico e prognóstico de seu quadro clínico, antes de todo e 

qualquer procedimento, inclusive em relação aos riscos e alternativas possíveis para que, a 

partir disso, possa tomar uma decisão e consentir – ou não – com o procedimento, em 

respeito ao princípio da autonomia do paciente. Verifica-se, assim, que o foco do 

consentimento está na informação que é transmitida. Foi analisado como o ordenamento 

jurídico brasileiro lida com o instituto, bem como o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, durante o período de 2009 a 2014. A partir das normas atinentes 

ao negócio jurídico, concluiu-se pela insuficiência da teoria quando aplicada aos atos 

existenciais, dentre os quais se enquadra o consentimento informado, preferindo sua 

classificação como ato jurídico stricto sensu mandamental. Propõe-se uma releitura a partir 

da qual o consentimento informado revela-se um processo comunicativo que engloba dois 

elementos: processo de informação e processo de consentimento. Muda-se o foco, então, 

para o ato de consentir e para a pessoa-paciente que consente. Ainda que seja difícil uma 

normativa única que sirva para o consentimento informado em todos os atos existenciais 

envolvendo a saúde, estabelece-se uma estrutura básica que possa servir como normativa 

comum a todos eles. Os pressupostos para realização de ambos é a capacidade para decidir 

– competência – e a voluntariedade do processo, cujo fundamento é o direito à 

autodeterminação pessoal como corolário do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade. Esta pesquisa contou com o apoio da Fundação de amparo à pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP.  

Palavras-chave: Consentimento Informado. Negócio Jurídico. Bioética. 

Autodeterminação Pessoal. Informação. Competência. Voluntariedade. 

 



ABSTRACT 

  

ABOIN, A. C. M. The insufficiency of the theory of the “acts of transactional nature” 

for informed consent in the field of Bioethics. 2015. 258f. Thesis (Master) – University 

of São Paulo Law School, São Paulo, 2015.  

 

The present study approaches the structure of the legal entity “informed consent” and its 

informative principles in the patient-doctor relationship. Traditionally, informed consent is 

understood as the right of the patient to the information (that consequently the doctor has 

the duty to convey) about the procedure he will undergo as well as the information on the 

diagnosis and prognosis of his clinical profile before every and any procedure, including 

possible risks and alternatives so that he may - or may not - henceforth make a decision 

and allow the procedure, with regards to the patient‟s principle of autonomy. One 

consequently observes that the focus of consent lies in the information that is conveyed. 

An analysis was carried out, from 2009 to 2014, not only encompassing the way the 

Brazilian legal system deals with the legal entity but also the view of the São Paulo State 

Court of Justice on the subject. Based on the rules related to the “acts of transactional 

nature”, it was concluded that the theory is insufficient when applied to existential acts 

among which one can find the informed consent, preferring its categorisation as a stricto 

sensu legal act of mandatory nature. A rereading is proposed, from which informed 

consent reveals itself as a communicative process that encompasses two elements: 

information process and consent process. The focus is shifted, then, towards the act of 

consenting and towards the person-patient that consents. Despite being hard to establish a 

single regulation that is valid for informed consent in all existential acts involving health, 

one basic structure is established that may serve as a common regulation to all of them. 

The prerequisites for the realisation of both is the capability to decide – competence – and 

the voluntariness of the process, whose fundament is the right to personal self-

determination and a corollary of the right to the free development of personality. This 

study had the support of the State of São Paulo Research Foundation – FAPESP. 

Key-words: Informed Consent. Acts of Transactional Nature. Bioethics. Personal Self-

determination. Information. Competence. Voluntariness. 

 

 



RÉSUMÉ 

 

ABOIN, A. C. M. L’insuffisance de la théorie de l’acte juridique pour le consentement 

informé dans le domaine de la Bioéthique. 2015. 258f. Thèse (Maîtrise) – Faculté de 

Droit de l‟Université de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

Le présente étude aborde la structure de la figure juridique “consentement éclairé” et ses 

principes d‟information dans la relation médecin-patient. Traditionnellement, le 

consentement éclairé est compris en tant qu‟un droit du patient de recevoir les informations 

(qui par conséquent doivent être données par le médecin) à propos de sa procédure à 

laquelle il sera soumis, ainsi comme les informations sur le diagnostic et le pronostic de 

son état clinique avant n‟importe quelle procédure, y compris en ce qui concerne les 

risques et alternatives possibles pour qu‟on puisse prendre une décision et consentir – ou 

non – la procédure, par rapport au principe de l‟autonomie du patient. De ce fait, on verifie 

que l‟enfoque du consentement réside dans l’information qui est transmise. Une analyse 

sur l‟ordre juridique a été réalisée pendant le période de 2009 à 2014, dans le but de 

vérifier comme il traite l‟institution, ainsi que le raisonnement de la Cour de Justice de 

l‟État de São Paulo. Fondé sur des normes relatives à l‟acte juridique, il a été conclu que la 

théorie est insuffisante quand elle est apliquée aux actes existentiels, parmi lesquelles se 

trouve le consentement informé, où on préfère sa catégorisation en tant que acte juridique 

stricto sensu de nature mandatoire. Une relecture a été proposée, à partir de laquelle le 

consentement informé se révèle un processus de communication qui englobe deux 

éléments: le processus d‟information et le processus de consentement. L‟enfoque est donc 

changé vers l‟acte de consentir et vers la personne-patiente qui consente. Malgré la 

difficulté de trouver une norme unique qui sert au consentement informé dans tous les 

actes existentiels qui impliquent la santé, une structure basique est établie qui puisse 

s‟appliquer comme norme commune à tous eux. Les conditions pour la réalisation de tous 

les deux sont la capacité de décider – compétence – et la nature volontaire du processus 

dont la base est le droit à l‟autodétermination personelle en tant que corollaire du droit au 

libre dévéloppement de la personnalité. Cette recherche a été menée avec le soutien de la 

Fondation d‟Appui à la Recherche de l‟État de São Paulo – FAPESP. 

Mots-clés: Consentement Éclairé. Acte Juridique. Bioéthique. Autodétermination 

Personelle. Information. Compétence. Caractère Volontaire. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Vive-se na era do avanço tecnológico, que cria incessantemente novas mercadorias 

a serem absorvidas por uma sociedade de consumo vulnerabilizada.  

A configuração da sociedade de massas transformou o ethos da relação médico-

paciente, que vem se despersonalizando paulatinamente, e abrindo espaço para a 

institucionalização da prática da Medicina por meio das grandes corporações de saúde.  

Por outro lado, o conceito de saúde vem se modificando e assumindo um caráter 

mais pessoal, na medida em que integrou a noção de autonomia e a premissa de que 

“qualidade de vida” e “bem-estar” são concepções a serem delineadas pelo titular do 

direito à saúde. 

Assim, novas demandas éticas são impostas aos profissionais de saúde, entre as 

quais se destaca a exigência de realização do processo de consentimento informado.  

O termo consentimento informado é oriundo da tradução do termo da língua inglesa 

informed consent
1
. É tradicionalmente entendido como um amplo e geral dever de 

informar, representando dever anexo da relação jurídica na qual são partes o profissional 

da saúde e o paciente. O profissional da saúde tem o dever de informar o paciente, 

confirmar o esclarecimento e obter o seu consentimento para realizar a intervenção médica 

que se faz necessária.  

A exigência do consentimento informado foi “fruto de uma evolução progressiva”
2
, 

cujo principal impulso foram as atrocidades cometidas por médicos alemães e japoneses 

durante a Segunda Guerra Mundial. Ademais, com o desenvolvimento da Medicina 

enquanto ciência e da democratização das sociedades, o paternalismo clássico não mais 

satisfazia as exigências de uma população cada vez mais informada.  

Exige-se a realização do processo de consentimento informado por se presumir que, 

uma vez informado e esclarecido, o paciente tem condições de manifestar a sua vontade e 

                                                 
1
 O termo consentimento informado é alvo de muitas críticas, uma vez que se entende que a informação por si 

só não é suficiente, devendo haver esclarecimento sobre os termos propostos. Álvaro da Cunha Gomes 

Rodrigues afirma que esse termo é minimalista e redutor e considera mais adequada a tradução 

consentimento esclarecido ou, ainda, consentimento livre e esclarecido, dado que não basta uma simples 

informação: é necessário um verdadeiro e completo esclarecimento, decorrente de dever especial e funcional 

do profissional da saúde (RODRIGUES, Álvaro da Cunha Gomes. Consentimento informado e intervenção 

médica. In: Direito da medicina I. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 31). Todavia, o termo consentimento 

informado é o mais difundido, além de ser utilizado em diversos diplomas nacionais e internacionais. Por 

essa razão, será adotado no presente estudo.  
2
 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O Consentimento Informado na relação médico-paciente: estudo de 

direito civil. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 26. 
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de se autodeterminar diante de uma situação. Caso ele não concorde com o tratamento, seja 

por razões éticas, religiosas, por medo das consequências e das sequelas daquela 

intervenção ou por qualquer outro motivo não declarado, essa vontade deve ser respeitada.  

É defeso que o agente da saúde faça um juízo de admissibilidade da vontade do 

paciente e das razões que o levaram a tomar aquela decisão. Em outras palavras, uma vez 

emanada a declaração de vontade do paciente que recusa a intervenção médica, seja ela de 

qualquer tipo, motivada ou não, o agente da saúde perde a legitimidade que tinha para 

realizar determinada conduta médica, e essa declaração de vontade do paciente não pode 

ser neutralizada nem por força – coação física ou moral –, nem por intervenção judicial.  

O consentimento informado é condição necessária para o início do tratamento e 

deve ser obtido previamente a cada fase deste, a cada procedimento, principalmente 

aqueles passíveis de causar resultados colaterais indesejáveis ou sequela relevante para o 

paciente, conhecidos como iatrogenia. 

Já se fala na doutrina mais recente de uma crise do consentimento informado. A 

normatização excessiva, a criação de protocolos a serem seguidos, a própria medicina 

defensiva faz com que a autodeterminação dos sujeitos progressivamente perca espaço, e o 

instituto, do modo como acaba sendo utilizado, perde o seu objetivo inicial. 

Aumenta a cada dia o número de demandas judiciais que discutem a falha da 

prestação de serviços médicos por problemas em relação ao cumprimento do dever de 

informar, o que impulsiona o movimento da “medicina defensiva” por parte dos 

profissionais.  

Deixa-se para um segundo plano, todavia, a confiança e a vulnerabilidade que 

permeiam essas relações humanas.  

O Direito entra nesse cenário com a função de resgatar a dignidade da pessoa 

humana quando do desenvolvimento das relações jurídicas, valor fonte do nosso 

ordenamento jurídico. Entretanto, a lógica patrimonialista ainda permeia as figuras 

jurídicas clássicas e precisa ser superada para atender satisfatoriamente às demandas 

existenciais.  

O presente estudo analisa o instituto do consentimento informado à luz das 

categorias clássicas do Direito Civil para buscar responder se a aplicação da teoria do 

negócio jurídico para o consentimento informado seria suficiente para tutelar a 

pessoa em face da sua própria vulnerabilidade.  

O consentimento informado carrega consigo o direito à informação e o direito ao 

livre desenvolvimento da personalidade. A teoria do negócio jurídico, embora amplamente 
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adotada e utilizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, mostra-se insuficiente quando 

empregada nas questões existenciais, tendo em vista a vulnerabilidade dos sujeitos 

envolvidos. 

Atualmente, a disciplina jurídica que circunda o negócio jurídico como figura 

central do Direito Civil passa por significativas transformações, segundo as quais o 

contrato compreendido como figura genérica perde a posição central, deixando lugar para 

as figuras mais específicas, segundo uma lógica pluralista. Isso faz emergir diferentes tipos 

ou classes de contratos, cada qual com a sua disciplina própria, notando-se um “aumento 

de sensibilidade para o problema da „justiça contratual‟”
3
, possibilitando que se desenvolva 

uma linha de raciocínio que questiona a liberdade de contratar conforme concebida 

atualmente. 

Reconhece-se, nos diversos ramos do Direito Civil, que a igualdade jurídica formal 

não corresponde à igualdade material e que, para que elas sejam coincidentes, ou para que 

as suas discrepâncias sejam ao menos atenuadas, o ordenamento jurídico deve lançar mão 

de diversas medidas protetoras e asseguradoras dos direitos dos grupos de indivíduos 

desfavorecidos – os comumente denominados hipossuficientes ou vulneráveis – isto é, o 

legislador previu mecanismos que alteram o fiel da balança da relação jurídica para buscar 

atingir a igualdade tão desejada – ou não – entre as partes. Isso fica mais evidente quando 

se tem em mente as disposições de ordem pública próprias do direito do consumidor e do 

direito do trabalho, por exemplo
4
.  

Atribui-se à vulnerabilidade o papel de buscar restaurar o equilíbrio dessa relação 

jurídica para poder destinar a devida proteção aos sujeitos na relação médico-paciente, o 

que pode ser obtido por meio do reforço ao processo de consentimento informado. 

Principalmente no campo da prática clínica, a vulnerabilidade coloca-se como um 

desafio para a ação ética do sujeito autônomo (profissional da saúde) diante de sujeitos 

                                                 
3
 ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 2009. 

p. 5. 
4
 No direito das obrigações, há diversos meios previstos que pretendem “reequilibrar a relação entre as 

partes”, “manter o equilíbrio no contrato”, e, justamente, diz-se que algumas obrigações são sinalagmáticas, 

por imporem obrigações recíprocas e equivalentes para as partes. Quando essa igualdade não é observada, o 

direito prevê duas saídas: uma forma de resolver a obrigação, não impondo a uma das partes que arque 

sozinha com todos os ônus, ou então classifica a relação como relação de consumo, na qual a parte mais 

fraca – deixando-se de lado, assim, toda aquela ideia de igualdade, pois se reconhece que existe uma parte 

que é desfavorecida na relação jurídica em questão – possui uma série de mecanismos e garantias de modo a 

não ser extremamente prejudicada nessa relação jurídica. Assim, há muito que já se admite que a relação 

entre as partes não é igual; em outras palavras, essa igualdade que tanto se afirma não é nada mais que um 

elemento ideológico inserido no contexto dos contratos com objetivos políticos de se perpetuar e legitimar 

que um grupo social se mantenha no poder sem encontrar oposição ferrenha dos elementos das outras classes 

sociais, uma vez que “todos são iguais” e, assim, se sou “governado” – para não dizer “dominado” – por um 

de meus pares, então não há abuso. 
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vulneráveis (paciente), pois se exige a sua proteção no intuito de evitar que lhe sejam 

causados prejuízos além daqueles que eles já suportam pela sua condição particular. 

Assim, a vulnerabilidade encontra na autonomia a condição conjunta do sujeito 

ético em ação. E é por meio do consentimento informado que se viabiliza o 

empoderamento da pessoa, para que não se tirem vantagens dessa situação, atribuindo ao 

indivíduo vulnerável condições de se expressar autonomamente, desde que suficientemente 

esclarecido.  

Para tanto, neste trabalho, buscou-se delinear o alcance do direito à 

autodeterminação pessoal, como corolário do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade e qual o papel que se coloca ao consentimento informado no âmbito da 

relação médico-paciente.  

O desenvolvimento desta pesquisa foi dividido em duas partes: diagnóstico e 

prognóstico. 

Quando do estabelecimento do DIAGNÓSTICO, buscou-se delinear o novo 

contexto em que está inserida a relação médico-paciente e as variáveis que devem ser 

analisadas no caso concreto de modo a tutelar a pessoa na sua integralidade.  

O primeiro capítulo tratou da relação entre autonomia, vulnerabilidade e 

consentimento informado. Foram apresentados os novos contornos que a relação médico-

paciente ganha em um contexto de sociedade complexa e o papel da Bioética em face 

dessas novas demandas. Imprescindível, portanto, resgatar o conceito de pessoa em 

detrimento do sujeito de direito sempre igual, a fim de valorizar a individualidade. Assim, 

adota-se uma concepção relacional de autonomia a fundamentar o consentimento 

informado e o processo de decisão compartilhada.  

O segundo capítulo propôs-se a analisar como o ordenamento jurídico brasileiro 

incorporou o instituto. O ponto de partida foi a constatação de que, na maioria dos casos, o 

consentimento informado é tido como sinônimo do dever de informar. Para tanto, 

discorreu-se sobre alguns diplomas legislativos que tratam do consentimento em situações 

jurídicas existenciais envolvendo a saúde, como, por exemplo, doação de órgãos, 

internação não consentida, planejamento familiar. Como muitas das situações jurídicas 

existenciais em saúde não possuem legislação específica, analisou-se o posicionamento do 

Conselho Federal de Medicina, por meio das suas resoluções, bem como do Conselho 

Nacional de Saúde, tendo em vista que, atualmente, a disciplina relativa à pesquisa com 

seres humanos é por ele delineada.  
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A partir disso, verificou-se como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trata 

do assunto, a partir da análise dos acórdãos de apelação julgados pelo tribunal entre os 

anos de 2009 a 2014. 

Posteriormente, delineou-se o entendimento predominante na doutrina sobre a 

natureza jurídica do consentimento informado, contrapondo-a com a teoria do negócio 

jurídico.  

Quando da tentativa de se estabelecer um PROGNÓSTICO para o consentimento 

informado, foi feita uma releitura do instituto a partir das premissas estabelecidas na 

primeira parte da dissertação. 

Para tanto, propõe-se o consentimento informado como processo, cujo fundamento 

é o princípio da autodeterminação pessoal, decorrente do direito ao livre desenvolvimento 

da personalidade, permeado pela concepção relacional de autonomia.  

Propõe-se que o processo de consentimento informado seja composto de dois 

elementos, a saber, processo de informação e processo de decisão. O núcleo da releitura é 

uma mudança de foco: enquanto tradicionalmente a preocupação repousa na transmissão 

da informação, propõe-se que o foco esteja no ato do consentimento, isto é, no processo de 

decisão que deve ser compartilhado entre os sujeitos envolvidos, principalmente 

profissional de saúde e paciente.  

Defende-se, ainda, que os pressupostos de ambos os processos são a capacidade 

para decidir – competência – e a voluntariedade.  

Por fim, foram elencados os limites que se apresentam ao processo de 

consentimento informado, para que, a partir deles, se possa, em estudos futuros, buscar 

delinear maneiras de superar as limitações identificadas de modo a garantir a efetivação de 

direitos da personalidade.  
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PARTE I – DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiz um trato com meu corpo. 

Nunca fique doente. 

Quando você quiser morrer, 

eu deixo. 

Paulo Leminski 
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1 CONSENTIMENTO INFORMADO E AUTONOMIA NO ÂMBITO 

DA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 

 

 

No início está a relação. O Tu é inato. A relação interpessoal 

exprime a estrutura originária do ser. Em que o ser só se realiza 

no acolhimento do outro. 

Diogo Leite de Campos 

 

 

A autonomia vem sendo considerada o “princípio informador”
5
 da Bioética, 

consolidada segundo a premissa de que o paciente tem o direito de proteger a sua 

inviolabilidade física e psíquica ao decidir sobre o que pode ou não ser feito com seu 

próprio corpo. Essa autonomia se concretiza com a realização do processo de 

consentimento informado, tradicionalmente entendido como direito-dever, isto é, direito do 

paciente a ser informado e dever do profissional da saúde de informar o paciente sobre os 

procedimentos a serem realizados em seu corpo.  

Seu fundamento reside no fato de que o ser humano é um ser racional e, portanto, 

capaz de decidir sobre as questões que o afetam diretamente, como é o caso das questões 

relacionadas à sua saúde, e de que, em respeito à sua dignidade, o médico não pode agir 

como se dono fosse do corpo do paciente. 

 

A Medicina foi abandonando a sua „arte‟, os preceitos hipocráticos, para se 

transformar em mera „técnica‟; em mera ciência e foi, como dizia R. Limongi 

França perdendo a sua sacralização. Dizem que era paternalista, mas de bonus 

paterfamilias, na verdade, não tinha nada. Sempre foi uma questão de „poder‟. O 

paciente lançava-se nas mãos dos médicos. Não tinha acesso aos exames, não 

podia sequer abrir um envelope com os seus exames, subjugado sob o temor 

reverencial. Do mesmo modo, o temor impedia todo e qualquer questionamento 

porque os médicos diziam-se „donos do corpo do paciente‟
6
. 

 

Na outra ponta, a prestação de serviços médicos se insere em um cenário 

corporativo, do qual surgem diferentes fatores que a moldam, quais sejam, hierarquia 

profissional, relações econômicas (que definem a saúde como bem de consumo) e 

                                                 
5
 GOGLIANO, Daisy. Autonomia, bioética e direitos da personalidade. Revista de Direito Sanitário, São 

Paulo, v. 1. n. 1, p. 107-127, nov. 2000. p. 110. 
6
 GOGLIANO, Daisy. O consentimento esclarecido em matéria de bioética: ilusão de exclusão de 

responsabilidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 104, p. 

509-547, jan./dez. 2009. p. 532. 
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interferências políticas
7
. Em poucas palavras, a relação médico-paciente sofre um paulatino 

processo de despersonalização. Nesse cenário, a confiança perde o protagonismo, e o 

respeito à autonomia se coloca como demanda ética. 

A autonomia – e o consentimento informado – vem preenchendo a lacuna deixada 

pela confiança, colocando-se como princípio diretor da ética médica
8
, em detrimento de 

outros princípios também importantes para a relação. 

A transformação do sujeito (humano) em objeto da ciência está na pauta do dia. 

Judith Martins-Costa, ao delinear o conceito de pessoa, afirma que “o conceito de pessoa 

humana está no centro do Biodireito, que postula à Teoria Geral um novo critério de 

discrimine entre as categorias de „pessoa‟ e „coisa‟”
9
. 

A discussão que coloca o homem como sujeito/objeto da ciência não é nova, 

bastando que se relembrem as pesquisas realizadas com seres humanos ao longo do século 

XX, nos mais diversos países. Destaca-se, a título ilustrativo, as pesquisas levadas a termo 

nos Estados Unidos e na Alemanha nazista, por uma característica em comum: em ambos 

os países as pesquisas foram realizadas a despeito das normas, internas ou externas, que 

previam o consentimento como instrumento de proteção da pessoa humana
10

.  

Como reflexo dos reiterados abusos, o respeito pela autonomia e o consentimento 

informado se firmaram como instrumentos aptos a concretizar esse direito de 

autodeterminação do sujeito
11

. E por receio tanto de um retorno a um paternalismo médico 

abusivo quanto a ocorrências de novos abusos, solidificaram-se. 

A ressignificação do princípio da autonomia, como decorrente de uma “liberdade 

situada”
12

 – expressão cunhada por Judith Martins-Costa ao tratar da liberdade de contratar 

                                                 
7
 TAUBER, Alfred I. Sick autonomy. Perspectives in Biology and Medicine, v. 46, n. 4, p. 484-495, 2003. 

p. 487. 
8
 Ibid., p. 488. 

9
 MARTINS-COSTA, Judith. Pessoa, Personalidade, Dignidade: ensaio de uma qualificação. 2003. Tese 

(Livre-docência em Direito Civil) – Congregação da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. p. 3-4. 
10

 VOLLMANN, Jochen; WINAU, Rolf. Nuremberg Doctors' Trial: Informed consent in human 

experimentation before the Nuremberg code. British Medical Journal, v. 313, p. 1445-1447, dez. 1996. 
11

 Onora O‟Neill observa que o consentimento é uma exigência para todas as transações cotidianas, como por 

exemplo numa transação de compra e venda de um livro ou de um ticket de trem, mas que apenas se dá 

ênfase à sua necessidade para tornar a transação ética e legalmente válida em contextos mais formais, casos 

em que envolvem rituais formas de consentimento (com documentos, assinaturas e requerimentos legais), nos 

quais as partes devem estar cientes das características do negócio e devem participar dele espontaneamente. 

Cf. O‟NEILL, Onora. Some limits of informed consent. J Med Ethics, v. 29, p. 4-7, 2003. p. 4. 
12

 A expressão “liberdade situada” foi cunhada por Judith Martins-Costa, para significar a “liberdade que se 

exerce na vida comunitária, isto é, o lugar onde imperam as leis civis”. E continua: “Daí a imediata 

referência, logo após a liberdade de contratar, à função social do contrato; daí a razão pela qual liberdade e 

função social se acham entretecidos, gerando uma nova idéia, a de autonomia (privada) solidária”. 

MARTINS-COSTA, Judith, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista 

Direito GV, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 41-66, maio 2005. p. 43. 
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– deve atentar para não abrir portas para um retorno ao paternalismo injustificado bem 

como para não deixar a pessoa relegada à própria sorte. Esse é o desafio que se apresenta 

perante o Direito, a Medicina e a Bioética. 

Pede-se licença para propor uma analogia à ideia de “liberdade situada”, cujo 

ambiente no qual está inserida possui um quadro valorativo que vai determinar quais os 

fins a serem alcançados e o que deve ser almejado quando do exercício dessa liberdade
13

, 

considerando sua inserção em uma “ordem jurídico-social que valoriza, antes de mais, a 

dignidade da pessoa e o livre desenvolvimento de sua personalidade”
14

. 

Quando transposta para a área da saúde, e, portanto, quando liberdade representa 

possibilidade de autodeterminação, necessário se mostra contextualizar esse quadro 

valorativo, de modo a possibilitar que se compreenda qual o contexto de exercício da 

autodeterminação e quais as consequências que isso traz para o processo de consentimento 

informado, uma vez que o fim almejado é a realização do princípio da dignidade da pessoa 

humana.  

Parte-se da distinção elaborada por Pietro Perlingieri das situações subjetivas 

existenciais e patrimoniais
15

, interessando ao presente estudo, em particular, as situações 

subjetivas existenciais
16

, que tem por objeto a própria essência da pessoa humana, sua 

personalidade
17

 e seus atributos. Algumas expressões da personalidade estão previstas pelo 

ordenamento como integrantes do rol dos direitos da personalidade. Pode-se destacar, com 

                                                 
13

“A liberdade é valor fundante, decorrência do reconhecimento da dignidade da pessoa humana a quem se 

reconhece, pré-juridicamente, a autodeterminação”. MARTINS-COSTA, Judith, Judith. Reflexões sobre o 

princípio da função social dos contratos. Revista Direito GV, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 41-66, maio 2005. p. 

43. 
14

 Ibid., p. 46. 
15

 “De um ponto de vista objetivo, a situação é um interesse que, essencial à sua existência, constitui o seu 

núcleo vital e característico. Interesse que pode ser ora patrimonial, ora de natureza pessoal e existencial, ora 

um e outro juntos, já que algumas situações patrimoniais são instrumentos para a realização de interesses 

existenciais ou pessoais. No ordenamento dito privatístico encontram espaço sejam as situações patrimoniais 

e entre essas a propriedade, o crédito, a empresa, a iniciativa econômica privada; sejam aquelas não 

patrimoniais (os chamados direitos da personalidade) às quais cabe, na hierarquia das situações subjetivas e 

dos valores, um papel primário”. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil 

Constitucional. Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 106. 
16

 “A esta matéria não se pode aplicar o direito subjetivo elaborado sobre a categoria do „ter‟. Na categoria do 

„ser‟ não existe a dualidade entre sujeito e objeto, porque ambos representam o ser, e a titularidade é 

institucional, orgânica (Cf. retro, cap. 5, §69). Onde o objeto de tutela é a pessoa, a perspectiva deve mudar; 

torna-se necessidade lógica reconhecer, pela especial natureza do interesse protegido, que é justamente a 

pessoa a constituir ao mesmo tempo o sujeito titular do direito e o ponto de referência objetivo de relação. A 

tutela da pessoa não pode ser fracionada em isoladas fattispecie concretas, em autônomas hipóteses não 

comunicáveis entre si, mas deve ser apresentada como problema unitário, dado o seu fundamento 

representado pela unidade do valor da pessoa. Este não pode ser dividido em tantos interesses, em tantos 

bens, em isoladas ocasiões, como nas teorias atomísticas”. Ibid., p. 155. 
17

 “A personalidade é, portanto, não um direito, mas um valor (o valor fundamental do ordenamento) e está 

na base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável 

exigência de tutela”. Ibid., p. 155-156. 



10 

 

pertinência ao nosso objeto de análise, o direito à saúde, o direito à integridade tanto física 

quanto psíquica e o consentimento como legitimador das intervenções sanitárias.  

As situações subjetivas existenciais se expressam tanto em direitos quanto em 

deveres, pois “no centro do ordenamento está a pessoa, não como vontade de realizar-se 

libertariamente, mas como valor a ser preservado também no respeito de si mesma”
18

. Há, 

portanto, na visão de Pietro Perlingieri, um limite axiológico interno ao próprio 

ordenamento jurídico: o valor da pessoa humana. Assim, o consentimento não seria 

suficiente para legitimar o que é objetivamente ilícito para o ordenamento. Pensar de modo 

contrário seria, guardadas as devidas proporções, aplicar a lógica patrimonialista às 

situações subjetivas existenciais
19

.  

Pode-se ilustrar essa situação com o caso da implantação subcutânea de microchips. 

Para Anderson Schreiber
20

, a utilização de microchips subcutâneos para controle da 

jornada de trabalho dos empregados por seu empregador, apesar de não representar 

“diminuição permanente da integridade física”, conforme proibição do art. 13
21

 do Código 

Civil
22

, representaria afronta direta à tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, 

ainda que, teoricamente, tratasse-se de conduta permitida – ou não expressamente vedada – 

pelo ordenamento jurídico. Por outro lado, a utilização de microchips que controlassem as 

funções vitais, desde que precedida do consentimento informado do paciente, seria 

legítima, pois visaria a proteção da saúde da pessoa. O que dizer então da utilização dos 

                                                 
18

 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Tradução de 

Maria Cristina de Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 298-299. 
19

 “A disposição de um valor existencial não pode ser colocada no mesmo plano do ato de disposição de uma 

situação patrimonial”. Ibid., p. 299. Sobre a lógica patrimonialista aplicada às relações envolvendo o corpo 

humano, ver: BERGEL, Salvador Dario. A situação limite do sistema de patentes: em defesa da dignidade 

das invenções humanas no campo da biotecnologia. In: CARNEIRO, Fernanda; EMERICK, Maria Celeste 

(Orgs.). Limite: a ética e o debate jurídico sobre acesso e uso do genoma humano. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2000. “A aplicação dos direitos de propriedade industrial ao material genético humano abre, efetivamente, 

uma via muito preocupante no plano ético que ameaça instrumentalizar o ser humano e desintegrar seus 

elementos componentes conforme as necessidades do mercado” (p. 7). E continua: “Particularmente, no 

contexto das tecnologias de ponta, a biotecnologia fez conceber desde um primeiro momento, a necessidade 

de dominá-las para efetivar o gozo dos benefícios de um monopólio sobre um mercado extremamente 

relevante no campo econômico. O material genético humano se converteu em matéria-prima essencial para a 

„indústria genômica‟, novo setor da biotecnologia” (p. 15). “Durante os últimos vinte anos, a pesquisa sobre 

matéria genética tem dado origem a uma grande quantidade de „propriedades intelectuais‟ submetidas à 

concessão de patentes. Contar com esta proteção brindou, ao titular da patente, a oportunidade de influenciar 

significativamente, tanto no progresso da pesquisa quanto no mercado. E esta influência por parte do titular 

da patente é realmente preocupante” (p. 18). 
20

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 39. 
21

 “Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em 

lei especial”. 
22

 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 18 ago. 2015. 
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microchips subcutâneos como “cartão de consumação” em casas noturnas
23

, uma vez que 

não há disposição permanente, há consentimento da pessoa, e, inclusive, pode-se alegar 

que é implantada em seu benefício? 

Stefano Rodotà
24

 faz uma análise das transformações sofridas pelo corpo humano 

em decorrências das inovações tecnológicas, concluindo que a utilização dos microchips, 

mesmo em situações de tratamentos de saúde, representa violação à dignidade da pessoa 

humana, sendo os limites intransponíveis mesmo nesses casos. Para tanto, imprescindível 

que se compreenda o cenário no qual atua o consentimento informado, bem como suas 

origens.  

Uma supervalorização de uma autonomia exercida de maneira ilimitada pelos 

sujeitos/pessoas poderia conduzir à ideia de “propriedade de si próprio”, como 

representação da incidência da lógica patrimonialista às relações existenciais. Isso poderia 

abrir espaço para os “abusos fundamentados”, cujo fundamento, nesses casos, seria o 

próprio consentimento informado.  

Nessa esteira, Daisy Gogliano
25

 faz uma crítica à busca insana pela autonomia dos 

sujeitos, que faz com que se esqueça dos demais fatores próprios que integram o processo 

da (co)existência. O ser esqueceu-se de ser humano.  

Uma tentativa exagerada de proteção por parte do Estado e do Direito, contudo, 

pode conduzir a uma forma de paternalismo, mas abandonar o sujeito à própria sorte é 

sobremaneira desumano
26

. Esse é o maior desafio colocado à Bioética: abandonar práticas 

paternalistas dando primazia à pessoa-paciente sem, contudo, subjugar o profissional aos 

desejos de pacientes-consumidores inseridos em uma lógica consumerista de mercado de 

tecnologias de saúde
27

. Nenhuma das perspectivas protege satisfatoriamente a pessoa em 

sua dignidade. 

                                                 
23

 O caso foi relatado por Anderson Schreiber, retratando a prática realizada na boate Baja Beach Club, em 

Barcelona, noticiada nos jornais. SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 31-32. O mesmo caso pode ser encontrado em RODOTÀ, Stefano. La vita e le regole: tra 

diritto e non diritto. 2. ed. Milão: Feltrinelli, 2012. p. 90. 
24

 RODOTÀ, Stefano. Transformações do corpo. Tradução de Maria Celina Bodin de Moraes. Revista 

Trimestral de Direito Civil, v. 19, p. 91-107, jul./set. 2014. 
25

 GOGLIANO, Daisy. O consentimento esclarecido em matéria de bioética: ilusão de exclusão de 

responsabilidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 104, p. 

509-547, jan./dez. 2009. 
26

 GOGLIANO, Daisy. Autonomia, bioética e direitos da personalidade. Revista de Direito Sanitário, v. 1. 

n. 1, p. 107-127, nov. 2000. p. 107-127. 
27

 “Abandonar práticas paternalistas consolidadas no exercício da medicina ao longo de séculos, reinterpretar 

os princípios hipocráticos nos cuidados da saúde, deixar para trás a noção de que saúde é a ausência de 

moléstias, adotando a de qualidade de vida, redundam em afastar enorme carga subjetiva sobre as partes, 

quando não caminham no sentido de pôr o profissional sob o „jugo‟ da vontade do paciente”. SZTAJN, 
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Assim, o que se propõe ao reconhecer as dificuldades dessa área e a tênue 

separação entre os institutos é a valorização do consentimento informado como 

instrumento de empoderamento da pessoa vulnerável.  

O princípio da dignidade da pessoa humana, que se revela deveras abstrato e de 

difícil delimitação, paradoxalmente é o que serve como barreira para o exercício dos outros 

direitos com vistas a tutelar a pessoa. Busca-se com este estudo dar maior concretude ao 

consentimento informado para que, tal qual seu fundamento
28

, não figure em algumas 

situações meramente como argumento retórico.  

Pode-se falar em princípio do melhor interesse do paciente
29

, que deve ser capaz de 

temperar o processo de consentimento informado, sem, contudo, negar o direito à 

autodeterminação. Deve o consentimento informado, assim, exercer sua função de 

empoderamento da pessoa, de modo a permitir sua emancipação em questões existenciais.  

Posiciona-se no sentido de que, apesar de se tratar de relação contratual, a estrutura 

tradicional de negócio jurídico e de contrato não são suficientes para lidar com o seu objeto 

existencial. Cabe destacar o alerta de Guilherme de Oliveira, que entende que “é necessário 

começar por verificar que a atividade médica se desenvolve cada vez mais dentro de uma 

estrutura jurídica diferente do tradicional contrato”
30

. 

Para o autor, quando diante de prestação de serviços médicos por hospitais 

públicos, a natureza seria de serviço público
31

. Se pensarmos o processo de consentimento 

informado como oriundo dessa relação contratual entre médico e paciente, poderia se 

concluir que, caso em face de uma relação não-contratual, dispensável seria a observância 

                                                                                                                                                    
Rachel. Reflexões sobre consentimento informado. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça; LIGIERA, Wilson 

Ricardo. Direitos do paciente. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 173. 
28

 Para estruturação do conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana: BARROSO, Luís Roberto. 

Here, There, and Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law and in the Transnational Discourse. 

Boston College International and Comparative Law Review, v. 35, n. 2, p. 331-393, 2012.  
29

 Sobre o princípio do melhor interesse do paciente como interesse primário do médico e sua relação com a 

indústria farmacêutica, confira-se: MARQUES FILHO, José. A dimensão bioética dos conflitos de interesses 

na relação entre médico e indústria farmacêutica. Revista Brasileira de Clínica Médica, São Paulo, v. 8, n. 

2, p. 148-53, mar./abr. 2010. 
30

 OLIVEIRA, Guilherme de. Estrutura jurídica do acto médico, consentimento informado e responsabilidade 

médica. In: Temas de Direito da Medicina. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 61. 
31

 “Se o esquema contratual ainda serve pra governar a atividade de um médico isolado ou de uma clínica 

particular (apesar das dificuldades que se suscitam, designadamente no que respeita à relação de 

subordinação eventual de médicos em face de administradores, que interessa para definir a responsabilidade 

extracontratual pelos actos dos auxiliares ou, no caso que agora nos ocupa, para saber se o médico tem de 

aceitar os termos fixados pela administração para fornecer a informação e obter o consentimento), parece 

evidente que aquele esquema jurídico já não serve, para enquadrar a atividade médica dentro de um hospital 

público. Aqui, segundo a doutrina dominante, a relação que se estabelece é de serviço público, não se 

dizendo que o utente faz um contrato com o médico que o assiste, nem sequer com a instituição a que recorre 

(embora haja quem defenda que pode e deve haver um contrato, para se colherem as vantagens que o regime 

da responsabilidade contratual traz ao doente). Há, pois, uma estrutura jurídica variada, que diverge da 

simplicidade do quadro contratual-histórico”. Ibid., p. 61-62. 
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do processo, o que se mostra incompatível com a axiologia constitucional. Conclui-se, 

portanto, que a exigência e a garantia do consentimento informado repousa sobre o direito 

à autodeterminação e ao livre desenvolvimento da personalidade
32

, corolários do princípio 

da dignidade da pessoa humana.  

O contexto no qual se insere o exercício das profissões da área da saúde faz com 

que haja uma mudança no próprio conceito de saúde, por influência da medicalização da 

sociedade, de modo a exigir mais da atuação do profissional.  

 

Os progressos espetaculares – no sentido mais vasto e rigoroso do termo – de 

alguns setores da atividade clínica, designadamente da cirurgia e, mais 

recentemente, da genética, podem ter criado no público o sentimento enganador 

de que, finalmente, se sabe tudo o que em milhares de anos esteve guardado 

pelos Senhores dos nossos destinos. E se acrescentarmos a este estado de espírito 

a influência psicológica da moderna e generalizada ideologia da saúde e da 

longevidade, é fácil admitir que se corra o risco de exigir dos médicos uma 

actuação mais perfeita do que as suas reais capacidades de agir no cotidiano 

permitem
33

. 

 

Ao entrar no centro do palco, o consentimento informado causa uma “alteração 

profunda no modo de entender a prática médica”
34

, e isso faz com que o bem jurídico a ser 

protegido deixe de ser a integridade física – própria das situações de erro médico – e passe 

a ser a autonomia da pessoa, como corolário do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade. Em poucas palavras, direitos da personalidade. 

Isso possibilita aquelas situações em que “um doente fisicamente tratado age contra 

o médico com base na lesão da sua autonomia”
35

. Há uma mudança, portanto, no bem 

jurídico
36

 a ser tutelado, o que muda, consequentemente, a caracterização do dano e suas 

                                                 
32

 Para Guilherme de Oliveira, o consentimento informado se fundaria no “direito à integridade física e moral 

de casa indivíduo”. OLIVEIRA, Guilherme de. Estrutura jurídica do acto médico, consentimento informado e 

responsabilidade médica. In: Temas de Direito da Medicina. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 59-

72, p. 61-62 e p. 63. 
33

 Ibid., p. 71. 
34

 OLIVEIRA, Guilherme de. O fim da “arte silenciosa” (o dever de informação dos médicos). In: 

OLIVEIRA, Guilherme de. Temas de Direito da Medicina. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 110. 

Guilherme de Oliveira, para ilustrar essa mudança de paradigma no âmbito do exercício da medicina, traça 

como exemplo um caso em que um paciente que sofria de dores nas costas, após realização de intervenção 

cirúrgica à coluna vertebral, fica completamente paralisado e ajuíza ação de indenização contra o médico. 

Numa visão tradicional do exercício de medicina, o que se buscaria provar é que o médico agiu com 

negligência, imprudência ou imperícia ao realizar a intervenção cirúrgica, de modo a responsabilizá-los pelos 

danos causados. Afirma o autor: “Interessa-me hoje, porém, uma versão diferente daquela pequena história. 

Suponhamos, então, que o gesto cirúrgico foi executado como mandam as regras técnicas. Porém, o médico 

não avisou o doente de que aquela intervenção gera um risco de paralisia total, estimado em 1% dos casos. O 

doente queixa-se de que não lhe foi dada uma informação suficiente para fundamentar o seu consentimento 

para a intervenção”. Ibid., p. 109-110. 
35

 Ibid., p. 113. 
36

 “No último termo desta evolução, a necessidade de prestar esclarecimentos e de obter um consentimento 

informado não é apenas um aspecto da boa prática clínica, dos deveres gerais do médico, mas sobretudo o 
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formas de tutela, deixando de ser apenas indenizatória para abarcar também as hipóteses de 

tutelas inibitórias.  

O foco do presente estudo consiste não em analisar uma modalidade específica de 

prestação de serviços médicos, mas sim o instituto do consentimento informado, pois 

inerente e imprescindível a todas elas. Pretende-se, assim, fazer uma releitura da teoria do 

consentimento informado, buscando contrapor a teoria jurídica à teoria bioética, de modo a 

garantir a efetividade desse processo, levando em consideração a nova configuração que 

ganha a relação médico-paciente em um contexto de sociedade complexa. 

 

 

1.1 Novos contornos da relação médico-paciente 

 

 

A relação médico-paciente é uma relação – humana – que nasce desigual, 

desenvolve-se desigualmente e termina nos mesmos moldes em que se iniciou: desigual. 

Isso ocorre, na visão de muitos, por decorrência do “saber médico” que deságua na 

assimetria informacional entre as partes
37

. Defende-se, todavia, que, apesar de se 

reconhecer a desigualdade em termos informacionais, a maior desigualdade reside na 

vulnerabilidade do paciente, revelando-se esta como a característica intrínseca a toda 

relação médico-paciente. 

Outra característica intrínseca a esta relação é a confiança. E nesse campo algumas 

distinções devem ser realizadas: ainda que se considere a tutela da confiança 

imprescindível para a relação médico-paciente, de modo a exigir a informação qualificada 

de acordo com o receptor-paciente como dever decorrente da boa-fé, essa confiança não se 

confunde com a confiança que se estabelece entre os sujeitos da relação jurídica conforme 

previsto pelo Código Civil, indo além da declaração de vontade para integrar a essência da 

relação, como propõe Onora O‟Neill
38

. 

                                                                                                                                                    
cumprimento do dever de respeitar um direito autónomo do doente à livre determinação em matéria de saúde, 

qualquer que seja o quadro clínico e, principalmente, qualquer que tenha sido o resultado técnico da 

intervenção médica”. Ibid., p. 114. 
37

 Ressalta-se que se a desigualdade repousasse no “saber médico”, a relação entre médico e paciente 

formado em Medicina (ou outras áreas do conhecimento da saúde) seria “igualitária”, o que não se verifica 

no caso concreto.  
38

 O‟NEILL, Onora. Autonomy and trust in Bioethics. Nova Iorque: Cambridge University, 2002. 
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A autonomia no âmbito existencial possui outros contornos, distintos da autonomia 

negocial, o que permite, por exemplo, considerar válida a vontade do juridicamente 

incapaz e afastar a aplicação do regime das incapacidades. 

A relação médico-paciente vem despertando o interesse de muitos juristas, das mais 

diversas áreas do direito. Vários são os fatores que contribuem para tanto, mas alguns deles 

serão aqui explorados, a começar pelo direito à saúde. 

 

 

1.1.1 O conceito de saúde 

 

 

Segundo a Constituição da Organização Mundial da Saúde, “health is a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity”
 39

. 

Segundo o art. 196
40

 da Constituição da República, de 1988, a saúde deve ser 

garantida por políticas sociais e econômicas, que devem se basear em ações que garantam 

sua promoção, proteção e recuperação. 

A Lei n
o
 8.080/1990

41
, responsável pela instituição do Sistema Único de Saúde 

(SUS), determina, no artigo 3
o
, que são condicionantes e determinantes da saúde, “entre 

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

renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais”. E ainda se utiliza do referencial da Organização Mundial da Saúde, falando em 

saúde como bem-estar físico, mental e social. 

Pode-se verificar, portanto, que os instrumentos normativos brasileiros apresentam 

uma noção ampla do conceito de saúde, e estão adequados, assim, ao que determina a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) com relação ao que deveria ser entendido por 

saúde. 

                                                 
39

 Tradução livre da autora: “Saúde é o estado de complete bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade”. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constitution of the World 

Health Organization. WHO, [s. l.], out. 2006. Disponível em: 

<http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2015.  
40

 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
41

 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

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

correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm>. Acesso em: 18 ago. 2015. 
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Marcos Segre e Flávio Carvalho Ferraz
42

 propõem um conceito de saúde que 

corresponde a “um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade”, 

ao considerar que cabe ao sujeito delinear o que seria bem-estar e qualidade de vida, 

concepção está em sintonia com o que se defende no presente estudo. 

A superação do paternalismo médico é consequência inevitável de um conceito de 

saúde que tem em perspectiva a qualidade de vida das pessoas, e não mais o binômio 

saúde-doença como fator preponderante
43

. Dessa forma, devido à carga subjetiva que passa 

a compor o conceito de saúde, o paciente pode agora escolher os fios que vão tecer sua 

vida
44

.  

Isso não significa, todavia, que o paciente escolherá sozinho: o profissional de 

saúde continua com um papel fundamental nesse processo de decisão compartilhada que é 

o processo de consentimento informado. Emerge então, segundo Rachel Sztajn, um dever 

de “horizontalizar” a relação médico-paciente, o que apenas seria possível quando 

superada a assimetria informacional
45

. 

Entende-se, todavia, que essa “assimetria informacional” dificilmente será 

superada, cabendo ao profissional de saúde buscar as vias adequadas para que a 

informação prestada se torne conhecimento para o paciente, de modo a qualificar como 

informado o seu consentimento.  

É este um passo a mais que é dado em relação ao direito à informação, pois não 

basta que esta esteja à disposição do paciente. Caso contrário, bastaria que o profissional 

de saúde disponibilizasse por qualquer meio as informações, como ocorre com as bulas de 

                                                 
42

 SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. O conceito de saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, 

v. 31, n. 5, p. 538-342, out. 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v31n5/2334.pdf>. Acesso 

em: 16 ago. 2015. Para os autores, o conceito de saúde conforme proposto pela Organização Mundial da 

Saúde, como sendo não apenas ausência de doença, mas a situação de perfeito bem-estar físico, mental e 

social, seria ultrapassado. Em primeiro lugar, porque seria difícil segregar o físico do mental e do social. Em 

segundo lugar porque os conceitos de “perfeito” e de “bem-estar” são muito amplos e subjetivos. A própria 

“qualidade de vida” seria um conceito que apenas poderia ser avaliado pelo próprio sujeito, e com por meio 

de fatores externos a ele. Seria difícil, portanto, traçar um conceito positivista de saúde. 
43

 Em consonância Rachel Sztajn, “Em face desse quadro o paternalismo que informava a relação médico-

paciente, a inclusão, agora de modo expresso, do conceito de dignidade, autonomia das pessoas, transforma 

aquele paternalismo em cooperação ou, ao menos, do dever de o profissional conviver num espaço em que a 

relação que antes pendia para seu lado se torne equilibrada”. SZTAJN, Rachel. Reflexões sobre 

consentimento informado. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça; LIGIERA, Wilson Ricardo. Direitos do paciente. 

São Paulo: Saraiva, 2012.  p. 174. 
44

 “A partir do momento em que a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar saúde como ausência 

de doença adotando o conceito de qualidade de vida, a relação de profissionais da saúde e pacientes passou 

por profunda transformação. Se de um lado doença tinha um componente objetivo, qualidade de vida vem 

carregada de subjetivismo, portanto, é individual e variável. Predominasse a concepção objetiva, a de saúde 

como ausência de doença e as decisões quanto a terapêuticas preservaria o paternalismo”. Ibid., p. 174. 
45

 Ibid., p. 176. 
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medicamento
46

. É este também o motivo pelo qual a assinatura de um termo de 

consentimento – que contém informação – não equivale à realização de um processo de 

consentimento informado.  

Apesar da autonomia se revelar como um valor constitucionalmente assegurado, ao 

lado do direito à autodeterminação, ela não pode ser percebida como um valor absoluto. 

Essa é a crítica feita à bioética principialista como desenvolvida por Tom L. Beauchamps e 

James Childress
47

, permeada por uma lógica liberal individualista prevalecente nos Estados 

Unidos, solo fecundo para a primazia da autonomia em face aos demais princípios e 

valores
48

. 

Pode-se considerar que se passou por uma “juridicização constitucional” das 

políticas de saúde com a sua elevação a status de direito fundamental (arts. 6
o49

 e 196 da 

Constituição Federal de 1988), gerando inúmeras consequências
50

. Até 1988, tal assunto 

era técnico e político. Com essa mudança, foram impostos aos técnicos e aos políticos 

princípios e limites legais até então não existentes e essa complexa área de política pública 

do Estado entrou no mundo jurídico. 

Instituída como direito do cidadão e dever do Estado, a saúde vem sendo 

constantemente requerida em ações judiciais. Há, todavia, uma dificuldade de estabelecer 

um consenso do que seria exatamente esse “direito à saúde” e quais seus limites.  

                                                 
46

 As bulas de medicamento passaram recentemente por adequações, conforme a Resolução-RDC n
o
 47, de 8 

de setembro de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, o que representa um aumento da 

preocupação com a informação na área da saúde, em atenção ao art. 6
o
, III, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Resolução estabelece regras relativas à formatação e conteúdo das bulas, com o intuito de 

tornar a informação acessível tanto aos usuários quanto aos profissionais de saúde, “visando garantir o acesso 

à informação segura e adequada em prol do uso racional de medicamentos” (art. 2º da Resolução). 
47

 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. 2. ed. São Paulo: 

Edições Loyola, 2011. 
48

 Rachel Sztajn aponta que a concepção de autonomia da Bioética foi gestada na década de 70, nos Estados 

Unidos, baseada no liberalismo individualista e nas instituições sociais existentes à época. “Entretanto o 

acentuado peso que a autonomia ganha como um dos pilares da bioética se deve ao individualismo e ao 

respeito à liberdade das pessoas naquele país”. SZTAJN, Rachel. Reflexões sobre consentimento informado. 

In: AZEVEDO, Álvaro Villaça; LIGIERA, Wilson Ricardo. Direitos do paciente. São Paulo: Saraiva, 2012.  

p. 175. Sobre a crítica à bioética principialista, sugere-se: HOLM, Soren. Not just autonomy: the principles of 

American biomedical ethics. Journal of Medical Ethics, v. 21, p. 332-338, 1995. O‟NEILL, Onora. 

Autonomy and trust in Bioethics. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2002. Em defesa da bioética 

principialista, sob o argumento de que, conforme proposta por Beauchamp e Childress, o princípio da 

autonomia deveria coexistir com os demais princípios, e não se sobrepor a eles, ver: KUHNEN, Tânia A. 

Autonomia na bioética médica: a resposta do principialismo de Beauchamp e Childress à crítica de O‟Neill 

ao triunfo da autonomia. Revista Brasileira de Bioética, v. 8, n. 1-4, p. 66-81, 2012. 
49

 Art. 6
o
 São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 
50

 FERRAZ, Octávio Luiz Motta; VIEIRA, Fabiola Sulpino. Direito à Saúde, Recursos Escassos e Equidade: 

os riscos da interpretação judicial dominante. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 

1, p. 223-251, mar. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-

52582009000100007>. Acesso em: 16 ago. 2015. p. 223. 
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A pedra de toque para responder a essa problemática é ver que o direito à saúde 

opera tanto na dimensão individual quanto na dimensão social
51

.  

Por um lado, os especialistas em saúde pública trabalham com a ideia de que os 

recursos são escassos, sendo necessário que se façam escolhas quando da sua utilização. 

Dessa forma, o direito à saúde também se mostra limitado, e não absoluto. Ademais, 

considera-se um conceito amplo de saúde, que envolve diversas determinantes, como por 

exemplo: fatores sociais, econômicos, ambientais e biológicos, e não se reduz a acesso a 

cuidados médicos. Isso exige, por parte do governo, ações multissetoriais abrangentes 

através das políticas públicas.  

Por outro lado, o Poder Judiciário, na grande maioria das vezes desconsidera 

totalmente o problema da escassez dos recursos. Levando em conta que a maioria das 

ações visam intervenções médicas pontuais e específicas, ou o fornecimento de 

medicamentos, a saúde deixa de ser considerada em seu contexto multissetorial 

abrangente, e passa a ser tomada como sinônimo de “cuidados médicos”
52

. 

Evidente a abordagem estrutural do direito aplicada nesses casos, uma vez que se 

desconsidera os outros sistemas funcionais envolvidos no problema, como por exemplo, a 

economia e a política, deixando de lado o diálogo tão importante nesse caso para que se 

possa dar efetividade a esse direito. Ignorar a escassez de recursos e deixar de fazer as 

escolhas considerando esse fator limitante é fadar ao insucesso toda e qualquer política 

pública na área da saúde. 

Tais limitações se revelam também no campo do consentimento informado quando 

a decisão sobre qual procedimento será adotado considera as técnicas disponíveis no 

serviço público, ou ainda as técnicas e procedimentos cobertas pelo plano de saúde 

contratado, na busca de uma prestação mais célere, de modo a evitar a judicialização.  

Pode-se fazer referência, assim, ao voto do Ministro Gilmar Mendes
53

, proferido 

em julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n
o
 175 (Ceará), 

                                                 
51

 TORRONTEGUY, Marco Aurélio Antas. A Saúde nas Barras da Justiça: um estudo do posicionamento 

recente do Supremo Tribunal Federal. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 224-236, 

jul./out. 2010. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/13215>. Acesso em: 16 ago. 

2015. 
52

 FERRAZ, Octávio Luiz Motta; VIEIRA, Fabiola Sulpino. Direito à Saúde, Recursos Escassos e Equidade: 

os riscos da interpretação judicial dominante. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 

1, p. 223-251, mar. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-

52582009000100007>. Acesso em: 16 ago. 2015. p. 224. 
53

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n
o
 175 

(Ceará). Acórdão de 17 de março de 2010. Publicado em 30 de abril de 2010. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginador/ paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255>. Acesso em: 1 ago. 2015.  
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no qual o Ministro estabelece diretrizes a serem observadas quando do julgamento das 

ações envolvendo o direito à saúde e o dever de prestação por parte do Estado. 

No voto, o Ministro Gilmar Mendes estabelece parâmetros a serem observados. Em 

primeiro lugar, deixa clara a solidariedade entre os entes. Posteriormente, no âmbito 

individual, reconhece que o direito à saúde não é absoluto, havendo, dessa forma, limites a 

serem observados quando da concessão individual de serviços ou bens de saúde. Por outro 

lado, no âmbito social, afirma a existência de um direito público subjetivo a políticas 

públicas que assegurem a efetividade do direito.  

 

Com efeito, ficou claro que: (1) medicamentos sem registro, a princípio, não 

devem ser fornecidos pelo SUS; (2) medicamentos em fase de testes clínicos na 

indústria farmacêutica não podem ser exigidos do Poder Público; e (3) 

medicamentos novos ainda não incorporados à política pública de acesso a 

medicamentos podem ser concedidos, mas, a princípio, apenas após dilação 

probatória. Sobram as situações em que: (1) a política pública é clara com 

relação às prestações que o Poder Público se comprometeu a dar, sendo que 

neste caso, sem dúvida, o cumprimento fiel da política de saúde deve ser 

garantido pelo Judiciário, inclusive liminarmente; (2) a política pública não 

oferece tratamento requerido, mas oferece tratamento alternativo, quando será 

dada preferência ao tratamento pelo SUS, exceto se for provado que, para o 

paciente, em seu caso específico, este tratamento alternativo é inadequado e o 

tratamento negado é o pertinente
54

. 

 

E essas afirmações devem ser contextualizadas. Fala-se hoje em sociedade de risco, 

sociedade da informação, sociedade de conhecimento, dentre outras. Inúmeras são as 

denominações utilizadas, mas considera-se adequado falar em sociedade complexa, 

justamente por esse conceito conseguir abarcar todos os fatores elencados pelas outras 

denominações. Daniel Innerarity apresenta um significado para complexidade: 

 

Complejidad significa que, debido a las dependencias recíprocas, ningún sistema 

social puede declarar su visión del mundo como ejemplar y obligatoria; la 

complejidad general no permite a ningún sistema gestionar la propia complejidad 

y “comprender” las operaciones de todos los otros. La difícil relación entre 

complejidad y control hace que el poder no baste como recurso de gobierno
55

. 
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Destaca-se como principal causa dessa complexidade a autonomização das diversas 

esferas sociais, uma vez que é evidente e inevitável a diferenciação funcional, diante de 

racionalidades sistêmicas autônomas
56

. 

Fala-se, ainda, em uma sociedade do conhecimento
57

, na qual os indivíduos 

possuem um acesso muito mais facilitado a informações, aumentando, portanto, sua 

capacidade cognitiva. Isto lhes transmite uma ideia de que podem questionar e discutir 

acerca de tudo, sem maiores conhecimentos técnicos e especializados, o que, por sua vez, 

representa um grande potencial democratizante na medida em que permite a qualquer um a 

aquisição de competências de “vigilancia, control y juicio en todo momento”
58

. 

Vive-se uma utopia da desintermediación
59

, possibilitada pelo advento das novas 

tecnologias de informação e comunicação
60

, o que gera, consequentemente, uma nova 

forma de praticar – e questionar – a política institucional. 

A política apresenta, todavia, limitações quanto ao que pode ser alcançado em uma 

sociedade democrática, não podendo ser ela utilizada de modo a atingir objetivos sem levar 

em consideração as circunstâncias reais, a lógica institucional e os demais fatores 

envolvidos
61

.  

São essas, na maioria das vezes, as falhas das políticas públicas brasileiras, que, 

levando em consideração o imenso rol de direitos positivados na Constituição Brasileira de 

1988, desconsideram fatores importantes que acabam comprometendo todo o sistema. No 

caso específico da saúde, um exemplo disso seria o processo de institucionalização do 

Sistema Único e de Saúde – SUS –, bem como da universalização da saúde sem levar em 

consideração os limites orçamentários e os recursos disponíveis para tais propósitos. 

Pode-se verificar, ainda, esse tipo de ação nas diversas decisões judiciais que 

concedem a alguns cidadãos direito a tratamentos e a medicamentos cujos custos o sistema 

não é capaz de suportar
62

. Tem-se ai o que se denomina “judicialização da saúde”. Ainda 
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que não seja diretamente o poder executivo quem toma essas decisões, mas sim o poder 

judiciário, não deixa de ser uma ação política a partir de uma interpretação estrutural
63

 do 

que seria o direito à saúde constitucionalizado.  

Isso serve ao menos para demonstrar também uma alteração no sistema de tomada 

de decisões dentro do Estado, sendo que esse modelo não se restringe mais ao tradicional 

Estado-nação, cuja esfera decisiva se concentra no Poder Executivo, mas abre espaço para 

que outros atores sociais participem desse processo. 

Relevantes são essas considerações quando se pensa na reconfiguração da relação 

médico-paciente inserida nesse cenário. 

 

 

1.1.2 Institucionalização e inovação: as transformações da relação médico-paciente 

 

 

Em primeiro lugar pode-se falar que uma consequência direta da institucionalização 

dos cuidados de saúde é sua interpretação como relação de consumo, o que enseja a 

incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
64

. 

A relação médico-paciente tem natureza jurídica controversa. O Conselho Federal 

de Medicina, na Resolução n
o
 1931/2009, dentre os princípios fundamentais que regem o 

exercício da profissão, determina que: “XX – A natureza personalíssima da atuação 
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profissional do médico não caracteriza relação de consumo”
65

. No âmbito jurídico, todavia, 

o entendimento é em sentido contrário
66

. 

 

A estrutura da relação médico-paciente deixa para trás o paternalismo e leva à 

adoção de uma forma contratual, especialmente para impor responsabilidades. 

Como o profissional que detém conhecimento presta serviços é fácil ver no 

paciente um consumidor ou, ao menos, encontrar elementos da relação de 

consumo na relação médico-paciente, equiparando-a, por vezes, à compra de 

bens fungíveis
67

. 

 

De qualquer sorte, tratando-se ou não de relação de consumo, a relação médico-

paciente é uma relação contratual que deve ser orientada pelo “paradigma da 

essencialidade”
68

. Desse modo, para que se considere cumprida a função social desse 

contrato deve-se orientar pelo “objeto” contratual e seu grau de essencialidade
69

. 
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Dessa forma, a medida da utilidade existencial de um contrato vai se fundamentar 

no objeto contratual, e, a partir disso, com base nos princípios da solidariedade, supremacia 

dos interesses existenciais sobre os interesses patrimoniais, e proteção daqueles em 

situação de inferioridade, será possível tutelar a pessoa e sua dignidade
70

. 

Pode-se ainda falar nas recentes transformações e desenvolvimento das tecnologias 

da biomedicina e da biotecnologia. 

 

O reconhecimento de a tecnologia estar-se constituindo em conceito básico de 

medicina torna-se fundamental para o entendimento dos desafios cruciais que a 

medicina moderna tem de enfrentar no século XXI em relação a: medicalização, 

somatização, paternalismo e autonomia do paciente
71

. 

 

Um exemplo disso é a proteção dos sujeitos vulneráveis em face do biopoder, que 

contempla a biopolítica como mecanismo de inclusão da vida biológica na esfera do poder 

estatal e da política. Neste contexto de avanço da biotecnologia se inserem as práticas de 

experimentação em seres humanos, e se revela o poderio e a influência de corporações 

industriais e financeiras, cujas ações resultam quase que exclusivamente na 

mercantilização da “saúde” e na consequente subtração de direitos humanos. 

O “paradoxo da biotecnologia” representa a mudança de objeto que se verifica nos 

avanços tecnológicos: enquanto em um primeiro momento o objetivo era a dominação da 

natureza, seja para garantia da sobrevivência, seja por motivos econômicos, hoje o que se 

busca com o desenvolvimento da biotecnologia é a dominação do corpo, da genética, isto 

é, da natureza humana, colocando em risco, por outro lado, a sobrevivência da espécie
72

. 

O desenvolvimento da ciência e os avanços na área da biotecnologia vêm causando 

preocupações entre os estudiosos há algumas décadas, e vêm aparecendo novas tecnologias 

em um espaço tão curto de tempo que a ética e o jurídico não conseguem acompanhar 

satisfatoriamente. Um exemplo dessas situações são as inovações no campo da reprodução 

humana assistida, como por exemplo, as técnicas para concepção dos denominados 

“saviour siblings”. 
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O avanço biotecnológico cria demandas de saúde que, por sua vez, cria demandas 

por mais avanços biotecnológicos, e, assim, como nas escadas de Escher, os degraus são 

infinitos. Como identificado por Hans Jonas
73

: 

 

We have this syndrome: Progress is by our choosing an acknowledged interest of 

society, in which we have a stake in various degrees; science is a necessary 

instrument of progress; research is a necessary instrument of science; and in 

medical science experimentation on human subjects is a necessary instrument of 

research: Therefore, human experimentation has come to be a societal interest. 

 

Defende Jonas, todavia, que esse avanço da biotecnologia e o desenvolvimento da 

Medicina não representam um “bem” para a sociedade, ou um “dever” para com as futuras 

gerações. “Our descendants have a right to be left an unplundered planet; they do not have 

a right to new miracle cures”
74

. 

Ademais, verifica-se uma busca inatingível pela autonomia plena dos indivíduos, 

como resultado de uma ideologia liberal e como consequência de regimes totalitários, de 

abusos cometidos contra indivíduos, de um paternalismo exacerbado e injustificado, em 

consonância com o reconhecimento de direitos da personalidade, intrínsecos ao ser 

humano, especialmente o art. 15 do Código Civil de 2002, que determina que “ninguém 

pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica”. 

Independentemente dos motivos que se listem, é inegável que a relação médico-

paciente vem ocupando uma posição de destaque no mundo jurídico. 

Verifica-se, assim, que essa relação vem sofrendo alterações dos mais diversos 

tipos, desde alterações quanto à sua regulamentação até alterações quanto aos princípios 

morais que a cercam, como fruto de uma transformação da própria sociedade de consumo. 

Esse não é, todavia, um tema recente. Os cuidados com a saúde e a profissão da 

medicina estiveram presentes nas civilizações mais antigas
75

, e nunca perderam seu lugar 
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na sociedade, apesar das suas transformações. Durante muito tempo, a saúde e os cuidados 

aos doentes estiveram intimamente relacionados com a religião
76

. Com o passar do tempo, 

e com o desenvolvimento do que modernamente se chamou de Ciência, a medicina foi 

sendo estudada e o conhecimento científico começou a se solidificar. 

Verifica-se, recentemente, que os avanços da biomedicina e da biotecnologia são 

enormes e se desenvolvem num curto espaço de tempo, o que torna as questões legais e 

morais afetas a eles ainda mais complexas, pela rapidez das transformações sociais e do 

avanço científico em contraposição à morosidade da transformação das instituições 

jurídicas. 

Até pouco tempo, a relação médico-paciente era fortemente marcada por um 

paternalismo exacerbado, cuja representação clássica é o juramento de Hipócrates que 

tinha por base o que hoje se denomina de princípio da não-maleficência – primum non 

laedere. Essa prática vigorou por muitos e muitos anos, até que recentemente, por conta 

dos avanços tecnológicos, da crescente alfabetização da população, e do fenômeno da 

globalização e especialmente da internet, o conhecimento se popularizou.  

E a sociedade se educou, e se conscientizou. Uma medicina que sabe mais tem mais 

a responder
77

. 

Pode-se verificar que é recente essa mudança de paradigma do paternalismo para 

uma ação mais voltada para o indivíduo, e, portanto, para sua autonomia, quando se 

analisa, no cenário nacional, o Novo Código de Ética Médica, Resolução CFM n
o
 1931, de 

2009
78

, em contraposição ao antigo. 

 

 

1.1.3 A autonomia da vontade e o contratualismo 
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O mesmo fenômeno pode ser observado no âmbito das relações privadas, quando o 

princípio da autonomia de vontade ganhou força no discurso do contratualismo, como 

representação de uma ideologia liberal fruto da Revolução Francesa. 

O contrato, segundo defende Enzo Roppo
79

, é um conceito jurídico (substrato 

abstrato) que sistematiza determinada operação econômica (substrato real) – entendida 

aqui como aquela dotada de patrimonialidade, ainda que objetivamente considerada, isto é, 

sem levar em consideração as particularidades subjetivas intrínsecas a cada caso concreto, 

podendo, assim, ser definida como circulação objetiva de riquezas –, imprescindível para 

sua existência, sistematização esta resultado de uma exigência social de regulamentação 

frente a uma evolução das operações e relações econômico-sociais.  

Essa necessidade de submissão do fato social operação econômica a um sistema de 

normas cogentes – direito dos contratos – capaz de regulamentar as relações sociais, 

garantindo que elas fossem cumpridas até mesmo pelo uso da força, o que traria maior 

segurança às partes, ou seja, submetê-la ao direito, é uma tendência histórica irreversível 

passível de ser observada em todas as civilizações. A evolução das normas relativas aos 

contratos é reflexo concomitante da evolução da complexidade das operações econômicas 

levadas a cabo pela sociedade.  

O contrato é verdadeiro instrumento colocado em função das operações econômicas 

objetivamente consideradas, sem as quais ele não existe. Em outras palavras, Roppo nega 

existência autônoma ao contrato, sendo imprescindível esse substrato real para que ele 

ganhe forma. Assim, reconhece-se a existência de operações econômicas – circulação de 

riquezas – que não se submetem as normas atinentes aos contratos, ou seja, que ocorrem de 

forma não contratual, o que acontece exclusivamente por opção política do legislador. 

Toda a disciplina jurídica destinada aos contratos reflete uma opção política do 

legislador, que procura perseguir determinados objetivos, defender determinados interesses 

e fazer valer determinados valores entendidos como importantes e dignos de tutela pelo 

grupo dominante de cada sociedade, uma vez que são os interesses desse grupo os 

externalizados pelo legislador. Dessa forma, cada grupo social organizado vai ter uma 

disciplina jurídica contratual própria segundo o contexto econômico-social no qual está 

inserido, o que se denomina “relatividade do contrato”
80

. 
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Pode-se notar, portanto, que o contrato ganha um valor simbólico passando a 

representar a própria liberdade de contratar – a autonomia da vontade –, isto é, o termo 

“contrato” carrega em si uma ideologia muito grande, sendo elemento de representação dos 

ideais liberais burgueses.  

Os doutrinadores do séc. XIX consagraram dois princípios, nos quais solidificaram 

a doutrina liberal contratualista: o princípio da liberdade de contratar e o princípio da 

igualdade das partes. Isso expressa ao máximo os ideais burgueses, e representa o apogeu 

político, econômico e social da burguesia, que se via agora como classe dominante, e que 

tinha o intuito de construir um ordenamento jurídico que servisse aos seus objetivos, isto é, 

que consolidasse sua hegemonia como classe social, que garantisse e perpetuasse seu poder 

ao longo do tempo, em detrimento do poder antes exercido pela nobreza e pelo clero.  

O princípio da liberdade de contratar consagrava a ideia de que um contrato – a 

concretização de uma operação econômica – deveria ser fruto de um processo inteiramente 

livre realizado pelas partes envolvidas, que, como expressão de sua soberania individual de 

escolha, decidiriam se realizariam ou não determinada operação, se realizariam ou não 

determinado contrato, estabelecendo suas peculiaridades mediante um acordo de vontades 

entre as partes. A essa liberdade de contratar, fruto de uma vontade livre dos sujeitos 

envolvidos, denominou-se “autonomia de vontade”
81

. 

Com a evolução da sociedade, progressivamente foram sendo admitidas limitações 

à liberdade de contratar quando envolvendo sujeitos que, devido às suas condições e 

fatores biológicos, não conseguiam exercer sua vontade de maneira autônoma e consciente, 

sem que isso pudesse causar-lhes prejuízos diversos, como era o caso dos menores e dos 

indivíduos com deficiências mentais.  

Mais dificuldade ainda enfrentou a tentativa de estabelecer limites à liberdade de 

contratar de pessoas cuja debilidade era fruto de fatores econômicos e sociais. Essas 

tentativas, por sua vez, refletem o reconhecimento da situação de vulnerabilidade de 

determinados sujeitos quando diante de uma situação determinada, aqui representada pelas 

relações contratuais, mas de maneira análoga reconhecida pela bioética quando trata das 
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situações de vulnerabilidade de determinados indivíduos diante de situações específicas 

que colocam em risco sua vida, sua saúde e integridade física e mental.  

A essa ampla liberdade de contratar era associada, por óbvio, uma ampla 

responsabilidade pelos seus atos, o que poderia causar uma série inenarrável de prejuízos 

para alguns indivíduos que se encontravam em posições desfavorecidas em relação à outra 

parte do contrato. Essas considerações, todavia, não eram levadas em consideração, pois 

prevalecia a (falsa) ideia de igualdade entre as partes, que era fundamental para legitimar a 

liberdade de contratar.  

Prevalecia, assim, a máxima pacta sunt servanda, ou seja, os contratos devem ser 

cumpridos. Uma vez assegurada pelo ordenamento jurídico a ampla liberdade de 

contratação, as partes ficariam comprometidas de maneira irrevogável àquilo que ficara 

estipulado, visando garantir uma segurança para as partes, o que garantiria também o 

funcionamento do sistema como um todo.  

Partia-se, portanto, do pressuposto de que havia igualdade entre as partes, e isso 

assegurava a justiça das relações. Essa igualdade representa o que hoje se denomina 

igualdade formal, em contraposição à igualdade material.  

Em suma, a liberdade de contratar e a igualdade entre as partes eram os pilares que 

sustentavam a teoria dos contratos e que asseguravam a justiça dos contratos
82

. 

Com a inserção do conceito de negócio jurídico ao ordenamento jurídico, 

representando não apenas as operações econômicas, mas qualquer relação entre sujeitos, 

assume-se uma forma mais geral, mais abstrata. Dessa forma, consagra-se a seguinte 

definição: negócio jurídico é uma declaração de vontade dirigida a produzir efeitos 

jurídicos. Ou, nas palavras de Antônio Junqueira de Azevedo
83

,  

 

In concreto, negócio jurídico é todo fato jurídico consistente em declaração de 

vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como 

queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia impostos 

pela norma jurídica que sobre ele incide. 

 

O conceito eleva a vontade a um papel central na formação do negócio jurídico, e 

estabelece uma série de regras que vão disciplinar essa declaração de vontade de modo a 

assegurar que ela emane de um processo livre e autônomo.  
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A partir do momento que se considera o negócio jurídico como criador de direitos e 

obrigações jurídicas, surge uma justificativa para a não-intervenção do poder público na 

autonomia da vontade, pois qualquer tentativa de intervenção no sentido de impor limites a 

essa autonomia representaria uma tentativa de substituir a fonte natural de criação dos 

direitos e obrigações por uma fonte artificial, verdadeiro “atentado odioso a um atributo 

fundamental da pessoa”
84

. E isso, quando aplicado no âmbito da relação médico-paciente, 

uma relação em essência não patrimonial, pode representar uma violação à própria 

dignidade humana. 

 

 

1.1.4 A função do consentimento informado 

 

 

A forte influência das forças da biopolítica, que alteram a percepção de saúde por 

parte da sociedade, cria novas demandas por produtos de consumo de saúde oferecidos 

“nas prateleiras dos supermercados”. 

O consentimento informado entra, nesse contexto, como mecanismo de defesa do 

livre desenvolvimento da personalidade, uma vez que, quando efetivo o processo de 

esclarecimento, apto a tornar a informação em conhecimento, permite que o sujeito tome 

uma decisão autônoma – e, assim, se não livre da influência do mercado, ao menos ciente 

de suas implicações. 

Um dos objetivos do instituto é a “desmassificação” da informação, tornando-a 

individualizada e proporcionando um adequado processo dialógico de decisão, trazendo ao 

centro do palco a pessoa concreta, com todas as suas idiossincrasias. 

A autonomia privada pode ser aplicada também aos negócios não patrimoniais, que 

“ocupam uma posição mais elevada na hierarquia constitucional”
85

. Para que isso ocorra, 

todavia, maiores limites e instrumentos protetivos devem ser previstos pelo ordenamento. 

A preocupação que se teve com os seres humanos que foram utilizados em 

experimentos foi outro importante fator de influência para as alterações desse cenário, 

sendo um dos maiores exemplos as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra 

Mundial, que, em 1947, deram origem ao Código de Nuremberg, que buscou traçar normas 
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a serem observadas quando da utilização de seres humanos em pesquisas, fazendo 

referência expressa ao “consentimento” da pessoa.  

José Roberto Goldim
86

, por sua vez, faz referência a um caso inglês de 1767 como 

sendo o primeiro a fazer referência ao consentimento informado na área assistencial. Na 

área da pesquisa, refere-se a um caso de 1833, que mais se aproximaria de um 

“consentimento”, no qual o médico William Beaumont fizera um contrato com o paciente 

Alexis St. Martin, que receberia casa, comida e US$150,00 para estar disponível por um 

ano para observação e realização de experimentos. O paciente possuía sequelas de um tiro 

acidental que permitiam que o interior de seu estômago fosse observado diretamente
87

.  

Todavia, o primeiro julgado a se utilizar do termo informed consent data de 1957, 

na sentença do caso Salgo v. Leland Stanford Jr University Board of Trustees.  

Ainda não se falava, nessa época, em Bioética.  

 

 

1.2 Por que Bioética? 

 

 

1.2.1 A origem do termo 

 

 

O surgimento do termo “Bioética” sempre foi atribuído a Van Rensselaer Potter
88

, 

médico oncologista e pesquisador na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que, 

em publicação na Revista Perspectives in Biology and Medicine, em 1970, apresentou o 

termo bioethics como proposta para a formação de uma nova disciplina que buscaria 

estabelecer uma ponte entre duas culturas – ciência e humanidades – com preocupações 

voltadas para o futuro da humanidade.  

O termo foi proposto considerando os dois aspectos mais importantes para atender a 

preocupação com a sobrevivência e o futuro da humanidade: o conhecimento biológico – 

ciência – e os valores humanos – humanidades. O artigo foi posteriormente unido a outros 
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trabalhos do professor e publicado numa obra, Bioethics: bridge to the future
89

, que deu 

mais concretude à proposta do autor. 

Há notícia
90

, todavia, de que o termo (bioethik) tenha aparecido já em 1927 no 

periódico alemão Kosmos, em artigo de autoria de Fritz Jahr
91

, que propõe o 

reconhecimento de obrigações morais não apenas em face dos seres humanos, mas em face 

de todas as formas de vida. Para Jahr, não se poderia mais diferenciar animais de seres 

humanos, e as ações deveriam se pautar em um “imperativo bioético”
92

, segundo o qual 

todo ser vivo deveria ser tratado como um fim em si mesmo e tratado, se possível, como 

tal. 

Não é com essa conotação, todavia, que o termo ficou conhecido no campo 

acadêmico. Na mesma época de Potter, André Hellegers, com a criação do Kennedy 

Institute of Ethics, na Universidade de Georgetown, também nos Estados Unidos, utilizou 

o termo bioethics como associado à ética médica e à pesquisa biomédica.  

Warren Thomas Reich
93

 propõe que se trata de um bilocated birth
94

 do termo, pois 

seria difícil identificar se Hellegers teria ou não tido contato com a obra de Potter – apesar 

de diversos fatores indicarem que sim – antes de propor a utilização de bioethics com um 

viés institucional, como campo de investigação acadêmica. Dessa forma, cada um dos 

“criadores” do termo teria um legado para a bioética: Potter, por ter sido quem cunhou o 

termo e o propôs como uma disciplina, Hellegers, por ter desenvolvido um Instituto que 

trataria das questões afetas a esse novo campo institucional, por ter relacionado a bioética 

com a ética médica e por ter consolidado o significado do termo nesse sentido. 

A diferença entre os significados adotados por cada um dos autores é expressiva: 

enquanto Potter pensava numa disciplina nova que relacionaria ética e ciência, com escopo 
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de garantir a sobrevivência da humanidade – e por isso bioética como Science of survival –

, Hellegers pensava em princípios aplicáveis para problemas biomédicos específicos, 

integrantes de uma disciplina antiga, qual seja, a ética biomédica
95

.  

Ademais, diversos fatores contribuíram para que a bioética nos moldes de 

Georgetown prevalecesse em detrimento da Bioética de Potter, destacando-se, assim, o 

papel da mídia e a força institucional que apoiava as ações de Georgetown.  

Posteriormente, Potter propôs uma bioética global – global bioethics – que tinha 

como escopo unir as questões éticas médicas e ecológicas, desenvolvendo assim a ideia de 

“sobrevivência aceitável”. No mesmo sentido, Hellegers também tinha a ideia de uma 

bioética mais global, por se preocupar com o desequilíbrio entre os “poderosos” e os “sem 

poderes” e com o perigo da exploração dos seres humanos, além da preocupação com o 

efeito da tecnologia médica na sociedade. Dessa forma, a relação médico-paciente 

tradicional vinha sofrendo uma mudança de paradigma que se baseava num cálculo ético 

fundado em três fatores: saúde, qualidade de vida e alocação de recursos
96

.  

Por isso uma bioética global, enquanto gênero, da qual seriam espécies as 

“bioéticas adjetivadas”, para áreas mais específicas de aplicação
97

. 

A partir do surgimento desse novo campo do conhecimento, verifica-se a 

necessidade de – tentar – buscar soluções para os dilemas ético-jurídicos que surgem, a 

partir da interação entre os diversos sistemas sociais envolvidos, entre os diversos atores 

sociais, e entre os indivíduos que se relacionam, para que, com base no princípio da 

solidariedade que deve reger as relações sociais, se respeite e proteja a dignidade da pessoa 

humana, valor supremo do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

1.2.2 Bioética e Biodireito 

 

 

Por mais que possa parecer uma preocupação demasiada com aspectos 

terminológicos, os esclarecimentos em torno dos termos “bioética” e “biodireito” permitem 

uma melhor compreensão acerca da releitura que se propõe com o presente estudo, e sua 

intersecção com o Direito a partir do referencial da dignidade da pessoa humana. 
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Segundo José Roberto Goldim
98

, “quando associamos o elemento conduta humana, 

sob a análise da ética aplicada, com o elemento saúde, em relação aos avanços da 

medicina, biologia e biotecnologia, estamos diante da bioética”.  

A interferência da biotecnologia na vida, e, consequentemente, as implicações 

biopolíticas de tais atitudes, fazem com que o ser humano seja ao mesmo tempo sujeito e 

objeto da ciência, em um movimento de confusão em que não mais é possível traçar os 

limites entre um e outro.  

 

A transformação despudorada da sociedade em um grande laboratório, a sujeição 

atual de todos os homens à condição de consumidores/cobaias dos implementos 

tecnocientíficos, ocorre porque a tecnociência não consegue diferenciar pessoas 

de coisas, haja vista que ela não conhece senão as coisas, que são objetos por ela 

mesma constituídos
99

. 

 

Assim, essa intersecção entre Direito e Bioética busca, a partir do princípio da 

dignidade da pessoa humana, resgatar o conceito de pessoa, para, então, qualificá-la como 

digna.  

Para isso, o Direito deve convidar ao diálogo todos os outros atores sociais 

envolvidos, atendendo, assim, à lógica de uma sociedade complexa, e permitindo uma 

resposta mais exequível para os problemas que se colocam pelas novas tecnologias.  

As limitações próprias do modelo de ordenamento jurídico adotado no Brasil – civil 

law – não impedem a regulamentação de setores complexos como o da saúde, mas, 

dependem, todavia, de um diálogo com os outros atores envolvidos, para estabelecimento 

de um sistema regulatório eficaz e exequível.  

Assim, como será desenvolvido, defender a autonomia do sujeito como panaceia 

universal revela-se uma visão simplista do problema. Por outro lado, a proposta de 

modelos de proteção, que facilmente podem ser equiparados a modelos paternalistas, pode 

representar uma intromissão indevida na esfera de autodeterminação da pessoa, o que é 

altamente criticável por partir, por exemplo, da ideia de que existem sujeitos “capazes” que 

não são capazes de se autodeterminar, pois isso atribui um poder demasiado àqueles que 

estariam, então, “responsáveis” pela tomada de decisão no lugar de outras pessoas.  
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Dessa forma, defende-se o consentimento informado como mecanismo de 

empoderamento das pessoas – capazes ou não –, na tentativa de superação da 

vulnerabilidade de modo a possibilitar a tomada de decisão, que, como se verá, é 

autônoma, ainda que a pessoa não o seja.  

Nesse cenário, questiona-se qual seria, então, a função do Direito na regulação das 

inovações biotecnológicas.  

O primeiro passo é superar a ideia de Direito como ciência “pura”, livre de 

influência de outros setores, como por exemplo, a economia, a filosofia, a ética, conforme 

a proposta de Kelsen
100

.  

Para Judith Martins-Costa
101

, um modelo aberto, cujas exigências axiológicas vêm 

expressas em princípios, seria mais apropriado tanto para a Bioética, quanto para o Direito, 

e, a partir disso, poderia se dar a criação do Biodireito, como “disciplina jurídica da 

bioética”
102

, cuja função seria a de “fixar os limites jurídicos da prática social no campo 

das inovações tecnológicas”
103

. 

A referência ao “biodireito”, todavia, causa divergência na doutrina
104

. A nosso ver, 

o diálogo estabelecido entre o Direito e a Bioética, como área do conhecimento já 

estabelecida e reconhecida, deve se abrir aos princípios e valores de proteção da vida, em 

especial aos direitos humanos
105

, e não se fechar em normas jurídicas, uma vez que, como 

será visto, as normas e instituições jurídicas já estabelecidas não são suficientes para lidar 

com o fenômeno da medicalização da sociedade. Por isso, então, a adoção dos referenciais 

da Bioética para a releitura aqui proposta.  
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De qualquer forma, dentro desse contexto, o papel do Direito seria o de garantir 

uma convivência harmônica entre o desenvolvimento tecnológico e a tutela da 

humanidade, enquanto portadora de valores e destinatária de proteção, tendo como 

princípio comum com a Bioética a dignidade da pessoa humana.  

William Saad Hossne
106

 faz uma crítica à teoria dos princípios, alegando que, ainda 

que necessários, são insuficientes para resolver todos os problemas que se colocam perante 

a bioética, e, ainda que possam solucionar as questões da ética biomédica, não se aplicam a 

todos os campos de atuação bioéticos, adotando, então os denominados “referenciais” da 

bioética
107

, que seriam “pontos de referência para a elaboração da reflexão bioética”. 

Defende-se aqui, por esse motivo, a ampliação do diálogo entre o Direito e a 

Bioética, pois a adoção de um princípio – ou quatro, como na bioética principialista de 

Georgetown – não deve fechar as portas para outros valores e princípios que se mostrem 

mais adequados a determinadas realidades, já que ética implica em reflexão crítica sobre 

valores, mesmo que se considere que alguns deles, como o é o princípio da dignidade da 

pessoa humana, sejam onipresentes.  

Nesse passo, o Direito vai buscar na Bioética os valores necessários para solucionar 

os problemas que se colocam, e que seus institutos tradicionais não mais conseguem dar 

conta satisfatoriamente
108

, e, a partir dessa intersecção, propicia-se uma tutela efetiva da 

pessoa.  
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Nas palavras de Giselda Hironaka
109

, 

 

Desta correlação entre a Bioética e o Direito – ela, poderosíssima aliada do 

mundo jurídico – nasce uma apresentação problematizada das novas situações da 

vida dos homens, oriundas destes avanços e conquistas de novas biotecnologias e 

até então não previsíveis, e que carecem da atenção e do apreço do jurista, no 

sentido de lhes dar os limitadores contornos legais, pois que indispensáveis à 

concretização da sobrevivência humana, dentro dos padrões da dignidade e da 

ética. Os antigos códigos, legais ou éticos, que serviam como referência e 

medida de condutas habituais, tornaram-se obsoletos e insuficientes para a 

verificação, análise, limitação e regulação destas realidades novas, para as quais, 

nem mesmo por ilações de ficção, teria sido possível, antes, deitar construções 

ou estabelecer estruturas legais, por antecipação. 

 

Essa intersecção de papeis constitui, então, o denominado Biodireito
110

. Assim, nas 

palavras de Heloisa Helena Barboza
111

, “como indicado, tem a Bioética princípios que lhe 

são próprios, mas a análise e regulamentação jurídicas dos problemas bioéticos deverão 

observar outra ordem de valores, outro método e diversa formulação, pertinentes ao 

Direito”. 

O segundo passo é retomar o conceito de pessoa, em substituição daquele de 

“sujeito de direitos”, despersonalizado, como elemento da relação jurídica, ou de 

“indivíduo”, como individualidade e não como pertencente a uma comunidade. A pessoa, 

aqui, dotada de personalidade, faz com que se supere a lógica patrimonialista das 

codificações, para dar conteúdo existencial às relações. 

O auge da aplicação da lógica patrimonialista resta na concepção da propriedade do 

próprio corpo, que, algumas vezes, é o que se busca com fundamento na autonomia do 

sujeito. Por outro lado, como aponta Heloisa Helena Barboza
112

, “ainda que se distancie do 

seu destino biológico, por força de intervenções as mais variadas, o corpo é talvez a mais 

eloqüente expressão da individualidade, o lugar de construção da identidade de cada ser 
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humano”, e, assim, sua regulação ganha destaque principalmente a partir das novas 

possibilidades que surgem com o desenvolvimento da biotecnologia.  

Stefano Rodotà
113

 faz uma análise do corpo como objeto social, e da sua relação 

com o mercado. Ainda que as normativas e tratados internacionais vedem a 

comercialização do corpo, de suas partes e de seus produtos, a realidade nem sempre se 

mostra assim. A relação que passa a se estabelecer nessa seara vai criar “produtores” e 

“consumidores” desses “bens”, e abre-se espaço para que, uma ideia equívoca de 

autonomia ofereça a liberdade da pessoa decidir se entra ou não nesse mercado. 

 

Proprio la compensazione economica rivela l‟attrazione del corpo, e della vita, 

nell‟area della proprietà, abbandonando la loro esclusiva collocazione nella 

dimensione della personalità, assistita da principi e garanzie qualitativamente 

diversi e più forti. Si el criterio è il mercato, parole come eguaglianza e dignità 

scoloriscono, perdono peso e, con esse, si fa evanescente l‟autonomia della 

persona, ingannevolmente affidata alla libertà di stabilire se entrare o no nel 

mercato. 

Respingere il paternalismo del legislatore, che non dovrebbe sostituirsi alla 

volontà di chi decide di vendere un rene per procurare migliori condizioni di vità 

a sé o ad altri, significa imprigionare ancor più ferocemente ciascuno nelle 

difficoltà della propria esistenza, senza speranza di riscatto che non sia quella 

che in una situazione di totale abbandono sociale
114

. 

 

Necessário, assim, que o próprio conceito de pessoa seja ressignificado. Para isso, 

deve-se recorrer à Bioética para preencher seu conteúdo, até porquê, como a humanidade 

já teve a oportunidade de assistir, nem todas as pessoas foram juridicamente consideradas 

como tal
115

. 
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Por esse caminho não isento de paradoxos e de décalages opera-se um câmbio 

semântico específico, verifica-se a passagem de um grau de significação a outro: 

a dignidade da pessoa, como princípio jurídico, vai designar não apenas o „ser da 

pessoa‟, mas a „humanidade da pessoa‟. Esta é vista de uma perspectiva que não 

a confunde conceitualmente com o „sujeito juridicamente capaz‟, nem com o 

indivíduo atomisticamente considerado, significando, diversamente, „a reunião 

simbólica de todos os homens naquilo que eles têm em comum, a saber, a sua 

qualidade de seres humanos. Em outras palavras, é ela que permite o 

reconhecimento de uma pertença (appartenance) a um mesmo „gênero‟: o 

gênero humano
116

.  

 

Afasta-se da ideia de sujeito de direito, como categoria jurídica abstrata, e se 

aproxima da pessoa, individualizada, humanamente considerada, “dono de uma existência 

própria e real”
117

. 

Judith Martins Costa traça uma análise dessa passagem do “sujeito de direitos” para 

a “pessoa”.  

 

O sujeito de direito é o ser sempre-igual: as diferenças individuais, os 

condicionalismos culturais, os habitus de classe ou origem, a maior, menor ou 

até mesmo inexistente potência econômica ou informativa, não têm a menor 

relevância, não transparecem juridicamente: todos os sujeitos são dotados de 

capacidade, seu atributo é ser titular de direitos na ordem civil, podendo praticar 

atos e concluir negócios
118

. 

 

Enquanto o sujeito de direito é o “ser sempre-igual”, a pessoa precisa ser 

contextualizada. Leva-se em consideração suas idiossincrasias, seu passado, sua ideia de 

futuro – projeto de vida – e o respeito pela sua dignidade. Essa dignidade, própria da 

pessoa enquanto pessoa, é o que fundamenta o seu direito à autodeterminação, e, 

consequentemente, importa no respeito ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 

Por fim, o terceiro passo – que é, inclusive, o que atende aos propósitos deste 

estudo – é relacionar o conceito de vulnerabilidade com os de autonomia e confiança, que 
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podem ser aplicados para a situação-problema objeto de reflexão, para poder traçar as 

diretrizes a serem observadas quando da análise jurídica dos problemas bioéticos.  

 

 

1.3 Autonomia, confiança e vulnerabilidade: ponto de partida para uma reflexão 

 

 

O termo vulnerabilidade tem sua origem etimológica no latim, vulnus, que significa 

ferida. Logo, vulnerabilidade é a susceptibilidade que o indivíduo tem de ser ferido
119

. 

Como reflexo das mudanças socioculturais advindas da pós-modernidade, o vocábulo vem 

sendo frequentemente invocado nos mais diversos ramos da ciência, mais especificamente 

no Direito, em suas diversas searas
120

, mas é na Bioética que esse conceito ganha 

significado específico como fruto da evolução das suas reflexões.  

A vulnerabilidade representa verdadeiro desafio para a ação ética do sujeito 

supostamente autônomo em face dos sujeitos classificados como vulneráveis, e isso porque 

se entende que vulnerável é o outro, e se esquece de que o reconhecimento da própria 

vulnerabilidade do agente que se considera autônomo é essencial para que se possa 

compreender o exercício da própria autonomia
121

. 

Muitos abusos vinham sendo cometidos com os sujeitos envolvidos em pesquisa 

com experimentação humana. O tema chamou a atenção popular quando vieram à tona os 

experimentos com humanos que foram realizados especialmente pelos nazistas durante a 

Segunda Guerra Mundial
122

.  

Foi então elaborado o Código de Nuremberg, no qual se estabeleceu uma série de 

parâmetros para julgar cientistas que haviam realizado experimentos com humanos nos 

campos de concentrações. Os códigos, contudo, nem sempre se mostram os mais 

adequados para solucionar as questões que vão surgindo, enquanto se acreditava que 
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princípios mais amplos poderiam fornecer a base necessária para criação de regras mais 

específicas.  

Nos Estados Unidos, mais especificamente, floresce a preocupação pública com o 

controle social da pesquisa em seres humanas quando vêm à tona três casos notáveis que 

sensibilizaram a opinião pública, quais sejam, (i) o caso do Hospital Israelita de doenças 

crônicas de Nova York, em 1963, no qual foram injetadas células cancerosas vivas em 

idosos doentes, (ii) o caso do Hospital Estadual de Willowbrook (NY) no qual, entre 1950 

e 1970, foi injetada hepatite viral em crianças com doenças mentais, e (iii) o caso tuskegee 

study  no estado do Alabama, que desde os anos 1940, mas apenas descoberto em 1972, 

foram deixados sem tratamento 400 negros sifilíticos para pesquisar o desenvolvimento 

natural da doença, sendo que a descoberta da penicilina data de 1945
123

. 

A notícia do que vinha acontecendo com os negros do Estado do Alabama
124

 levou 

à criação pelo Congresso dos Estados Unidos da National Commission for the Protection 

of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. 

O termo “vulnerabilidade”, assim, surge pela primeira vez no contexto Bioético 

com o Relatório Belmont
125

 (Belmont Report: ethical principles and guidelines for the 

protection of human subjects of research), de 1978, fruto do trabalho da National 

Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 

designada pelo Congresso dos Estados Unidos no intuito de estabelecer princípios éticos 

básicos que serviriam de diretrizes a serem respeitadas em toda investigação envolvendo 

seres humanos
126

.  

Nesse primeiro momento, o termo foi empregado como um fator de classificação de 

determinados grupos de indivíduos em relação a outros, considerados não vulneráveis, 
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representando aqueles que se encontram numa situação de exposição agravada que 

poderiam ter seus interesses lesados caso fossem utilizados como sujeitos de pesquisa em 

experimentação humana. Pode-se notar, assim, que o relatório fala em vulneráveis – 

vulnerable
127

 – enquanto adjetivo, mas não em vulnerabilidade, enquanto substantivo. 

Atribui-se esse primeiro momento de significado do termo aos fatores históricos 

brevemente mencionados, e ao fato de que progressivamente seres humanos foram sendo 

utilizados em pesquisas biomédicas ao longo do século XX, em especial seres humanos 

pertencentes a grupos de pessoas desprotegidas ou institucionalizadas, sendo que a esses 

grupos, posteriormente, foram incluídas minorias étnicas, grupos socialmente 

desfavorecidos e mulheres
128

. 

O termo, quando utilizado nessa função adjetivante, expressa valores, ou seja, não 

pode ser considerado axiologicamente neutro, e impõe a “obrigatoriedade ética”
129

 da 

defesa dos grupos assim qualificados. A solução proposta pelo Relatório Belmont visando 

a proteção desses grupos de indivíduos consiste na observância dos três princípios éticos 

qualificados como básicos pelo Relatório, quais sejam, o princípio do respeito pelas 

pessoas, da beneficência e da justiça. 

O passo subsequente ao Relatório Belmont foi dado pelos norte-americanos Tom 

Beauchamp e James Childress quando da sistematização desses princípios na obra 

Principles of biomedical ethics
130

, em 1979, teoria que ficou conhecida por “bioética 

principialista”, e que reforçou a ideia de que essa vulnerabilidade, enquanto característica 

de grupos de indivíduos, deveria ser combatida para que esses indivíduos fossem 

protegidos. 
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Um dos caminhos vislumbrados foi a exigência mais ampla e rigorosa do 

consentimento informado, como requisito para o cumprimento do princípio do respeito 

pela autonomia.  

Ademais, os princípios foram desdobrados em quatro, quais sejam, princípio do 

respeito à autonomia, princípio da beneficência, princípio da não maleficência e princípio 

da justiça, o que representou uma espécie de evolução que partiu de uma acepção mais 

paternalista presente no Relatório Belmont quando da enunciação do princípio do respeito 

pelas pessoas para o reforço da autonomia do indivíduo presente na obra de Beauchamp e 

Childress
131

. 

A autonomia passa a ser vista, então, sob duas acepções, uma negativa e uma 

positiva, direito a respeitar e exigência do estabelecimento por parte do outro de condições 

para exercício dessa autonomia, respectivamente. Em outras palavras, exige-se que sejam 

atribuídas condições suficientes para que os ditos vulneráveis possam agir autonomamente, 

ou seja, para que deixem de sê-lo
132

.  

Nota-se a consagração desse sentido adjetivante do termo vulnerabilidade nos 

diversos diplomas internacionais subsequentes, em especial os seguintes: (i) International 

ethical guidelines for Biomedical Research involving Human Subjects, formulado pelo 

Council for International Organizations of Medical Sciences em parceria com a World 

Health Organization, nas edições de 1982, 1993 e 2002; (ii) Declaration of Helsinki: 

ethical principles for medical research involving human subjects, da World Medical 

Association, sendo que o termo apenas aparece na revisão de 1996, no art. 8
o
; e (iii) 

Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, de 1997, da Unesco. 

Na Europa, as reflexões filosóficas e bioéticas a respeito da vulnerabilidade deram 

outra acepção ao seu sentido. No âmbito da Filosofia, pode-se atribuir a Emmanuel 

Lévinas e a Hans Jonas a dedicação ao tema desde o início da década de 1970, discurso 

incorporado pela Bioética apenas na década de 1990
133

. 

Lévinas
134

 trata a vulnerabilidade enquanto subjetividade, não em um plano 

ontológico, enquanto intrínseca ao ser humano e própria da sua existência, mas baseada na 

alteridade, ou seja, em um plano ético que demanda uma reação não violenta entre o eu e o 

                                                 
131

 NEVES, M. Patrão. Sentidos da vulnerabilidade: característica, condição, princípio. Revista Brasileira de 

Bioética, v. 2, n. 2, p. 157-172, 2006. p.160. 
132

 Ibid., p. 160-161. 
133

  Ibid., p. 163. 
134

 LÉVINAS, Emmanuel. Humanismo do outro homem. Tradução de Pergentino S. Pivatto (Coord.), 

Anisio Meinerz, Jussemar da Silva, Luiz Pedro Wagner, Magali Mendes de Menezes, Marcelo Luiz Pelizzoli. 

Petrópolis: Vozes, 2012. 



43 

 

sujeito. A subjetividade, assim, em face à alteridade, mostra-se vulnerabilidade, pois 

exposta e susceptível a ser ferida, o que exige do outro, enquanto responsabilidade, uma 

reação não violenta.  

 

É esta a condição humana. A vulnerabilidade entra, assim, no vocábulo 

filosófico como realidade constitutiva do homem, como condição universal da 

humanidade e como indissoluvelmente ligada à responsabilidade, no sentido 

etimológico de resposta
135

. 

 

Hans Jonas
136

, por outro lado, trata da vulnerabilidade como caráter perecível de 

todo existente, que é irredutivelmente vulnerável. No plano ético, essa vulnerabilidade 

apela para o dever de uma resposta ética, para a responsabilidade do outro perante a 

ameaça de perecimento do existente. Essa reflexão ética deve, segundo ele, ser alargada 

para os planos animal, vegetal e ambiental, mas é no plano do homem que se situam as 

maiores reflexões bioéticas, uma vez que a dimensão ética apenas pode ser aplicada ao 

plano do homem, pois apenas ele tem poder de destruição de todo o existente, e, 

exatamente por isso, cabe a ele a responsabilidade por zelar por essa vulnerabilidade. 

Assim, diante dessa condição universal do vivente que se entende vulnerável a 

responsabilidade é imposta como norma da ação moral
137

. 

Essa concepção do conceito tem, portanto, função de substantivo – “condição 

universal do homem” – e não mais de adjetivo. Devido a isso, jamais poderia ser eliminada 

ou afastada, e o reforço à autonomia e a ampliação e reforço da exigência do 

consentimento não seria suficiente para neutralizar os prejuízos decorrentes dessa situação 

substantiva, papel que caberia à responsabilidade do próprio indivíduo face ao outro
138

.  

Lucília Nunes
139

 considera que a vulnerabilidade pode se exprimir em três planos, 

quais sejam: (i) plano individual, relacionado com comportamentos associados à 

vulnerabilidade e determinados pelo meio natural, cultural e social individual; (ii) plano 

social, relacionado com a avaliação das coletividades, e o grau de acesso a serviços e 

informações, bem como características intrínsecas àqueles grupos sociais; e (iii) plano 
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institucional, relacionado com o desenvolvimento de ações, públicas ou privadas, de 

combate a esses problemas de injustiça social.  

Não se deve, todavia, desconsiderar o fato de que a vulnerabilidade em parceria 

com a autonomia é a “condição conjunta do sujeito ético em ação”
140

, sendo que nem uma 

nem outra, ainda que possam ser separadas formalmente, são suficientes para solucionar os 

dilemas que se apresentam à Bioética. É a nossa própria vulnerabilidade, enquanto reflexo 

da própria subjetividade, que vai ditar como será essa “ação humana de responsabilidade 

perante o outro”, cujo fundamento deve ser a solidariedade. 

A Barcelona Declaration on Policy Proposals to the European Comission on Basic 

Ethical Principles in Bioethics and Biolaw, de 1998, parte da premissa de que existem 

questões éticas de interesse comum global oriundas do progresso da moderna biomedicina 

e biotecnologia, e objetiva estimular um debate público mais amplo sobre as questões 

conflituosas atuais. 

Para tanto, a Declaração elabora quatro princípios úteis como diretrizes para levar 

adiante esse debate contemporâneo bem como para a tomada de decisões. Para a 

elaboração das propostas apresentadas neste documento, trabalhou-se com a ideia de 

autonomia, sempre relacionada com as noções de integridade, dignidade e vulnerabilidade, 

e que devem ser colocadas no contexto de proteção aos outros, o que já pressupõe, por si 

só, um contexto ético de solidariedade, responsabilidade e justiça. 

Esses quatro princípios – autonomia, dignidade, integridade e vulnerabilidade – 

foram reconhecidos como essenciais, ainda que não representem sua totalidade ou a única 

maneira de expressar eticamente a proteção ao outro. Todavia, atribui-se a eles o espaço 

central da análise da bioética e do biodireito, e, ainda que se admita que existem 

interpretações distintas para eles, encontra-se dificuldade para delimitar seu conteúdo. No 

caso da vulnerabilidade, é unânime o reconhecimento da importância de sua articulação 

com os demais princípios. 

A Declaração traz, além daquilo que entende por vulnerabilidade, uma importante 

reflexão sobre o tema, afirmando que se deve criar uma noção comum de que todos – 

inclusive os autônomos – são vulneráveis, e que o cuidado ético com o outro não é 

simplesmente uma questão de proteger aqueles que são incapazes de exercer sua 

autonomia, mas sim de reconhecer que todos são suscetíveis de serem feridos pelas ações 

descuidadas alheias. 
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Nota-se claramente que a definição do princípio da vulnerabilidade
141

 traz a 

solidificação de seus dois aspectos – adjetivo e substantivo –, e, quando ela é elevada a 

princípio ético nesses dois aspectos, atribui-se a todos o caráter substantivo de 

vulnerabilidade e a alguns grupos específicos, devido a situações particulares e especiais, o 

caráter de vulneráveis – ou de vulnerados –, que funcionaria como um “plus” adjetivante. 

Atualmente, no cenário internacional, o conceito de vulnerabilidade vem sendo 

utilizado com essa dupla acepção, ou seja, enquanto característica – adjetivo – e enquanto 

condição – substantivo –, e atingiu o status de princípio ético consagrado no art. 8
o
 da 

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, da Unesco, de 2005, que determina 

a obrigatoriedade de se respeitar a vulnerabilidade humana e a integridade pessoal, 

reconhecendo ainda que indivíduos e grupos especialmente vulneráveis merecem tutela 

específica quando diante de circunstâncias que agravem sua condição de vulnerabilidade.  

O objetivo da Declaração ao transformar o respeito pela vulnerabilidade humana 

em princípio ético a ser aplicado em todo o campo de atuação bioético é garantir o respeito 

pela dignidade humana quando o princípio da autonomia e do consentimento se mostram 

insuficientes
142

. 

 

 

1.3.1 As várias faces da vulnerabilidade 
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Necessário que se distinga, num primeiro momento, vulnerabilidade de vulneração. 

Ficou consagrada a utilização do termo vulnerabilidade, ao invés de vulneração, como se 

pode perceber pela sua ampla utilização em diplomas internacionais.  

Vulnerabilidade carrega o sentido de potencialidade. É categoria que pode ser 

aplicada a qualquer ser vivo enquanto susceptível de ser ferido, de acordo com a origem 

etimológica do vocábulo, enquanto vulneração representa situações concretas dessa 

vulnerabilidade, características mais específicas, situações fáticas já existentes e reais, 

sendo, portanto, termo mais adequado. Os vulnerados seriam aqueles que se encontram de 

tal forma desamparados, cujos direitos se reduziriam a mero “assistencialismo”
143

, que não 

demonstram nenhum projeto de preocupação moral efetiva em promover justiça social, 

capaz de atribuir a todos os sujeitos os mesmos direitos e a mesma qualidade de vida 

considerada “decente”, compatível com as dos demais
144

.  

Miguel Kottow
145

 distingue a vulnerabilidade, como característica de todos os seres 

humanos, da susceptibilidade, como característica própria de alguns grupos devido a 

situações específicas de privação (condição social, doença, hipossuficiência econômica). 

Os vulneráveis seriam merecedores de uma proteção estatal geral, a exemplo dos direitos 

humanos. Os suscetíveis, por outro lado, exigem uma maior atenção e ações estatais 

prestacionais mais específicas, de modo a atender pontualmente suas necessidades. 

Outra distinção que é feita em vulnerabilidade, levando em consideração a 

qualidade, é: vulnerabilidade moral, no plano da ética, e vulnerabilidade operacional, que 

se aproximaria da vulneração, e que diz respeito à “falta não deliberada de condições 

pessoais ou ambientais para o viver como sujeitos humanos”
146

. 

Importante seria, então, resolver esse “mal-estar conceitual”, uma vez que, apesar 

de todos serem vulneráveis pela simples condição de seres humanos vivos, nem todos se 

encontram dentro dessas situações fáticas que agravam essa potencialidade tornando-a 

vulneração entendida como efetiva propensão a sofrer danos
147

.  
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Justifica-se, entretanto, a consagração do termo mais genérico pelo fato de que, no 

contexto de “sociedade de risco”, proposto por Ulrich Beck
148

, difícil seria distinguir o que 

é potencial do que é atual, uma vez que estariam todos expostos a diversas sortes de danos 

reais. Ademais, do ponto de vista filosófico, a distinção não seria assim tão significativa, 

pois o escopo dos dois institutos é o mesmo: a proteção desses indivíduos
149

, seja 

potencialmente ou efetivamente vulneráveis. 

Esse novo status de princípio ético atribuído à vulnerabilidade pelos diplomas 

legais internacionais trazem pelo menos uma consequência de grande relevância: um 

princípio acarreta uma obrigação imposta à consciência moral sob a forma de um dever
150

.  

Em outras palavras, esse princípio ético formula uma obrigação da ação moral de 

proteção adequada a essa fragilidade acentuada, e, considerando que todos os indivíduos se 

encontram, ainda que potencialmente, nessa situação, que se agrava com o contexto de 

mundo globalizado atual, exige-se tanto uma ação negativa por parte de todos, de respeito 

a cada modo de ser, quanto uma ação positiva, de cuidado para com a vulnerabilidade, que 

se materilializa por meio da solidariedade
151

, a nível individual, nacional e internacional, 

por meio de politicas públicas que “não agravem a vulnerabilidade humana, mas, antes, 

procurem eliminá-la na medida do possível e respeitar no que escapa ao seu alcance”
152

. 

Fermin Roland Schramm
153

 questiona o papel da bioética em face do atual cenário 

mundial caracterizado pelas grandes mudanças socioculturais e tecnológicas
154

, que pode 

ser qualificado como “mundo da vulnerabilidade”
155

, no qual as pretensões da biopolítica 

inverteriam completamente os paradigmas, transformando a saúde de direito para dever do 

cidadão, e de dever para direito do Estado.  

Desde o início da preocupação bioética no Brasil, que data da década de 1990, ela 

se revela efetivamente atuante no campo sanitário, fornecendo diversos casos e exemplos 
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de problemas morais passíveis de análise por suas ferramentas, como por exemplo, a 

questão da justiça sanitária, problematizada pela injustiça social e pelos efeitos que isso 

produz sobre a saúde e sobre a qualidade de vida dos indivíduos
156

.  

A vulnerabilidade, inserida no contexto atual de “mundo globalizado”, é 

característica universal do mundo vital
157

, e se revela conceito de fundamental importância 

para o âmbito da Bioética devido à globalização e à reflexão ética que ela proporciona, 

levando em consideração o modo como populações inteiras são afetadas. 

É difícil se falar em consensos na esfera da Bioética num plano internacional, 

caracterizado por diversas e distintas realidades nacionais, cada uma com suas 

particularidades e com suas “preocupações morais” que ditam as regras das políticas 

públicas de saúde – biopolítica
158

 – bem como quais são os valores morais a serem 

protegidos
159

.  

Ademais, a adoção de cada uma dessas políticas públicas de saúde “podem implicar 

em redução das possibilidades de atuação legítima dos cidadãos, instados a escolher entre 

comportamentos ditos „saudáveis‟ e „não saudáveis‟, sancionados pelos dispositivos 

sanitários”
160

, em outras palavras, a atuação estatal via políticas públicas de saúde acaba, 

ainda que indiretamente, cerceando a autonomia de vontade dos indivíduos.  

Apesar dessa dificuldade – e em parte por causa dela – é possível que se tomem 

alguns conceitos como consensos com o intuito de proteger indivíduos e populações por 

parte dos bioeticistas. Exemplo disso é o conceito de vulnerabilidade. 

A partir desse contexto, é proposta, para a América Latina, uma Bioética de 

proteção
161

, com fundamento no princípio da equidade, segundo o qual devem ser 

respeitadas as capacidades pessoais necessárias para que todos tenham uma vida digna. O 

princípio de proteção dos indivíduos vulnerados teria então, um contra-argumento, tendo 

em vista que poderia representar perigo face ao autoritarismo das medidas protetoras, que 

limitaria a esfera de exercício da autonomia pessoal desses indivíduos.  
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Fermin Roland Schramm
162

 afirma que a função de proteção da Bioética não vai 

excluir o exercício da autonomia do sujeito, mas apenas lhe fornecer as condições 

necessárias para que ele possa se autoproteger num futuro não tão distante.  

Se há um “princípio moral de proteção”, este seria apenas aplicável aos sujeitos que 

não se encontram em condições de se determinar autonomamente diante de escolhas 

relativas à sua própria existência, e, para solucionar esse problema da assimetria das 

relações sociais, seriam necessárias ações afirmativas – medidas compensatórias – com o 

escopo de permitir a “capacitação” desses sujeitos
163

. 

Depara-se, hoje, com um cenário de grandes desenvolvimentos e avanços 

tecnológicos – a “era da biomedicina e das telecomunicações”, emprestando a expressão 

cunhada por Norberto Bobbio
164

– que possuem grande influência antropológica sobre o 

próprio ser humano que a cria, e esse movimento de poder e de dominação entre objeto 

criado e sujeito criador gera um sentimento de poder e autonomia que acaba por diminuir o 

espaço de reconhecimento da vulnerabilidade
165

. 

O “mundo globalizado” encara um grande paradoxo: ao mesmo tempo em que os 

avanços tecnológicos são extraordinários e é acentuada a expressão das liberdades 

individuais
166

, a manifestação de vulnerabilidade humana cresce exponencialmente
167

. A 

psicanálise tenta explicar porque o próprio homem deve decidir acerca de seu destino, uma 

vez que sua consciência permite-lhe saber o que é melhor de modo a tomar decisões 

compatíveis com suas metas existenciais
168

. 

O que se verifica, contudo, nesse “mundo globalizado”, é uma perda substancial da 

autonomia dos indivíduos, que guiam suas ações com base nos “padrões de vida” 

estabelecidos por agentes externos, em contextos completamente distintos dos seus, mas 

que são “vendidos” para a sociedade de massa como ideal a ser atingido a qualquer custo. 
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Caminha-se por trilhas que, teoricamente, levariam a lugares maravilhosos, porque os 

outros assim o fazem
169

. 

 

 

1.3.2 Entre autonomia e proteção 

 

 

Muitas questões que hoje surgem para a Bioética enquanto ética aplicada estão 

relacionadas com a qualidade das informações que circulam entre os atores sociais e o 

modo como essa informação é utilizada – ou manipulada – dentro de uma estrutura de 

dominação quando diante da necessidade de resolução de conflitos morais
170

.  

Em todos os processos comunicativos estão presentes duas partes: uma parte 

denotativa, relativa àquilo que o emissor disse, e uma parte conotativa, relativo àquilo que 

a mensagem pode indicar de acordo com o código – intencionalmente ou não – utilizado. 

Por causa dessa parte conotativa, e, portanto, qualitativa, que se pode falar em 

“manipulação de informação”, que tem especial importância para a bioética quando se 

verifica que a comunicação e a informação deveriam ser – mas que nem sempre são – a 

base de todas suas esferas de desenvolvimento, quais sejam, prática clinica, 

experimentação humana e políticas de saúde e de investigação biomédica.  

Diante dessa “realidade-problema” surge o dilema moral de necessidade de 

proteção dos eventualmente afetados contra esses abusos de poder, em especial a 

necessidade de proteção de indivíduos e populações mais frágeis ou susceptíveis, os 

“sujeitos vulnerados”
171

. 

Uma realidade que exemplifica adequadamente essa situação de vulneração, que 

em parte é agravada pela falha na comunicação, é a das crianças, especificamente as 

crianças doentes, que possuem, segundo Filipe Nuno Alves dos Santos Almeida
172

, três 

esferas de potencialização de sua vulnerabilidade.  

As duas primeiras são: (i) o simples fato de sua condição de pessoa em 

desenvolvimento, cuja imaturidade biológica, reflexiva, ética, social e afetiva a tornam um 
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ser dependente e frágil, mais susceptível, portanto, de serem feridas, utilizando o conceito 

específico de vulnerabilidade, (ii) agravado com a peculiaridade de estarem doentes, 

fragilizadas física e emocionalmente. “Ser, então, criança doente é intensificar uma 

fragilidade com outra fragilidade de não menor intensidade, de risco não inferior e, 

portanto, clamar por intensiva e muito cuidada proteção”
173

. A última esfera 

potencializadora é o despreparo ou simples distração dos seus cuidadores
174

, tanto os 

profissionais da saúde quanto seus representantes legais, relativamente à sua formação 

ética específica.  

Elas são desrespeitadas quando eliminadas do processo decisório, quando lhe é 

negado o direito à informação, uma vez que elas desenvolvem, não muito tardiamente, um 

nível de compreensão que possibilita que a informação lhe seja prestada, desde que 

observados os meios adequados, e isso pode representar, inclusive, um diferencial na 

aceitação e colaboração com o tratamento médico necessário. A criança doente tem, então, 

sua vulnerabilidade agrava pelo “défict no entendimento da triangularidade da relação 

médico-paciente em pediatria”
175

. 

Fermin Roland Schramm elenca diversas maneiras corretas para tratar dos conflitos 

morais envolvendo vulnerados, como por exemplo, meios de autodefesa pessoal, meios 

corporativos – caso existentes –, e meios com pretensões universalistas, caso dos meios 

jurídico e de políticas públicas. Esses meios não são, todavia, pertencentes à ética aplicada, 

ainda que com ela interajam, e para isso então é proposta uma Bioética de proteção como 

sendo a ferramenta adequada para solucionar os conflitos no campo das ações humanas 

que envolvem e podem afetar de maneira significativa e irreversível outros seres 

humanos
176

, proposta esta desenvolvida inicialmente para tentar solucionar os conflitos e 

dilemas morais enfrentados pela saúde pública na América Latina, e que não poderiam ser 

solucionados pelas já existentes ferramentas da bioética, em especial as ferramentas da 

bioética principialista desenvolvida nos Estados Unidos
177

. 
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A Bioética de Proteção pode ser entendida de duas maneiras distintas, mas não 

excludentes: stricto sensu e lato sensu. A concepção mais estrita, relacionada com um lado 

mais técnico, diz respeito a medidas que devem ser tomadas no intuito de proteger 

indivíduos e populações vulneradas, que não dispõem de outras medidas aptas a lhes 

garantir as condições indispensáveis para levar uma vida digna, e não apenas para levar 

uma “sobrevida”
178

. A concepção mais ampla possui uma ambição maior, pois além de 

visar o interesse dos mais desamparados por meio da utilização de ações afirmativas, vai 

mais além ao pensar numa ética que visa proteger todos aqueles que estejam envolvidos 

em alguma sorte de conflito de interesses
179

.  

A concepção estrita vai compor, assim, o núcleo duro da proposta denominada 

Bioética de Proteção, sem a qual a proposta protetora não passaria de uma “boa 

intenção”
180

. O objetivo visado pela proposta é então o de ser “una herramienta teórica y 

prática capaz de dar cuenta de las prácticas humanas que involucren seres vivos y, en 

particular, seres humanos”
181

. 

A Bioética de Proteção foi primeiramente pensada como uma ética aplicada à saúde 

pública, especificamente aos problemas de justiça social relativa ao acesso à saúde em 

situação de escassez de recursos
182

, como é o cenário em grande parte da América Latina, 

caracterizada pela “injustiça sanitária”
183

, que surgiu com a necessidade de se pensar algo 

diferente do principialismo bioético norte-americano, desenvolvido especialmente por Tom 

Beauchamp e Childress, identificável com a ética biomédica, cuja base é a relação médico-

paciente, e identifica-se com os conflitos relacionados com o desenvolvimento da 

biomedicina e utilização das biotecnologias na área da saúde, sendo, portanto, insuficiente 

para sequer analisar os conflitos sanitários, quanto mais tentar resolvê-los
184

.  

Num segundo momento, a proposta foi estendida a todas as práticas que envolvem 

o fenômeno da vida, os seres vivos e o ambiente natural, que sofre influência direta e 

incisiva das ações humanas guiadas pela biotecnociência, pela biopolítica e pela 

globalização
185

.  
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E assim a bioética de proteção se assemelharia à bioética global, apenas inserindo 

uma “nova” função àquela, qual seja, a função de fornecer os meios práticos capazes de 

proteger de maneira suficiente os agentes envolvidos – agentes morais (“empoderados”) e 

pacientes morais (“suscetíveis” ou “vulnerados”)
186

 – e fornecer a eles condições de 

manterem um projeto de vida compatível com os demais, o que é possível a partir da 

articulação entre as outras duas funções da bioética global, quais sejam, a função descritiva  

e compreensiva de reflexão crítica sobre os conflitos existentes e a função normativa, mais 

aplicada, de propor as ferramentas adequadas para prescrever aquilo que é considerado 

correto e proscrever aquilo que não é
187

. 

A Bioética, em termos gerais, preocupa-se com os problemas que envolvem 

conflitos de interesses e de valores entre seres humanos, de modo a resolvê-los de maneira 

pacífica, sem necessidade de intervenção da ordem judiciária.  

Para tanto, utilizam-se de dois mecanismos: (i) análise racional e imparcial dos 

conflitos, e (ii) prescrição daquilo que “deve ser feito” em uma situação determinada, bem 

como daquilo que “deve ser evitado”
188

.  

A Bioética de Proteção pretende ser um terceiro mecanismo a ser adicionado aos 

dois descritos: “la herramienta protectora, la cual, como indica la propia palabra, visa 

proteger, o „dar amparo‟, a la propia vida humana (y no humana) para que ella tenga las 

posibilidades de continuar „siendo‟”
189

. 

Pode-se conceituar Bioética de proteção com as seguintes palavras: “uma caixa de 

ferramentas teóricas e práticas que pretendem compreender a conflituosidade na saúde 

pública, descrever os conflitos de interesses e de valores envolvidos e tentar resolvê-los de 

forma justa”
190

, sendo que o ponto de partida da teoria é o reconhecimento de que existem 

assimetrias entre os detentores dos meios e do poder, o que os permite ter uma qualidade 

de vida pelo menos razoável – “empoderados” –, e aqueles que não os têm – “vulnerados” 

–, e, a partir disso, o reconhecimento da necessidade de proteção desses vulnerados como 

única forma justa de combater essa assimetria. 
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A Bioética deve se preocupar com mecanismos que protejam tanto os grupos de 

portadores potenciais de riscos quanto os grupos de portadores reais de riscos
191

, com o 

intuito evidente de proteção integral da vida e da dignidade humana. O papel da Bioética 

nesse contexto seriam então o de propiciar o surgimento de novos mecanismos de 

subjetivação, não necessariamente contrários ao que almejam a biopolítica, “em busca da 

verdade e da justiça com liberdade para todos e cada um”
192

.  

Esses mecanismos, todavia, não podem limitar a expressão da autonomia de cada 

um, uma vez que ninguém é obrigado a ser saudável, ou seja, não há como atribuir uma 

dimensão ética ao comportamento individual no tocante à saúde pessoal, ao contrário do 

que pretendem algumas políticas públicas nacionais de saúde, mas, contudo, são obrigados 

a não prejudicar terceiros com seu agir
193

, como expressão máxima da solidariedade. 

O princípio da proteção proposto pela Bioética de proteção se assemelharia, 

todavia, ao princípio da vulnerabilidade, no que diz respeito ao seu campo de aplicação, 

uma vez que ambos se preocupariam com a proteção – ainda que alguns questionem a 

possibilidade e legitimidade de ligação entre os termos “proteção” e “bioética”
194

 –, 

enquanto fundamento da ética, e com o respeito pelo outro e pela vida em geral, com base 

na “verificação universal da fragilidade, da finitude e da mortalidade dos seres”
195

, isto é, 

com base na sua vulnerabilidade.  

Seu campo semântico, entretanto, é distinto, uma vez que a bioética de proteção 

preocupa-se com os indivíduos e populações efetivamente vulneradas, isto é, ela se destina 

aos conflitos morais envolvendo práticas humanas que podem ter efeitos irreversíveis 

sobre seres vivos, mais especificamente sobre outros seres humanos que não possuem 

“empoderamento” capaz de lhes permitir enfrentar as consequências negativas dessas 

práticas, tanto para evitá-las quanto para revertê-las
196

.  

O princípio da vulnerabilidade, por outro lado, considera todos os indivíduos e 

populações genericamente vulneráveis. Essa distinção se faz necessária, tendo em vista a 

proposta da Bioética de proteção, uma vez que, para ela, as políticas de saúde só poderiam 

ser consideradas moralmente legítimas quando visassem à proteção das pessoas e das 
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populações por parte do Estado
197

, e isso porquê essa proteção deve se dar em dois níveis: 

nas inter-relações individuais, nas quais o agente moral tem que dar amparo àquele 

paciente moral que não consegue se proteger sozinho, bem como nas relações sociais, nas 

quais o Estado deve dar amparo à população sobre sua responsabilidade
198

, sendo que esse 

“amparo estatal” não pode interferir na vida privada dos cidadãos, em outras palavras, o 

Estado deve também lhes garantir o exercício de sua autonomia. 

Essa divisão em dois âmbitos de atuação pode ser relacionada com a proposta de 

“autonomia relacional”
199

, segundo a qual a capacidade de autonomia é desenvolvida por 

meio de interações sociais, que se compõem de relações interpessoais e de relações 

próprias do contexto sociocultural no qual o indivíduo está inserido, proposta que 

reconhece o homem enquanto ser social, interdependente dos outros homens. A própria 

subjetividade apenas é enquanto em confronto com outras subjetividades, que funcionam 

como esferas de afirmação da própria subjetividade.  

É justamente esse conceito de autonomia relacional que será adotado nesse estudo 

para desenvolver a releitura do consentimento informado.  

 

 

1.3.3 Por um resgate da pessoa humana 

 

 

A nova realidade social, marcada por constantes conflitos e violência decorrentes 

da desvalorização da dignidade da pessoa humana associado a problemas de injustiça 

social e acesso a recursos escassos
200

, demanda um resgate da solidariedade como base das 

práticas humanas, sem que isso represente a anulação da subjetividade, uma vez que não há 

social sem que haja o individual, como partes distintas de um mesmo organismo, 

momentos distintos de uma mesma existência
201

.  
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“Fica-se com a esperança que poderemos assistir no século XXI o fim da folia 

histórica do hedonismo pessoal, substituindo a patética figura do „eu isolado‟ pela do „eu 

integrado‟”
202

, ou, em outras palavras, pessoas dominadas por um espírito de “autonomia 

solidária”, nascendo, então, a figura do agente socialmente responsável
203

. Necessário, para 

tanto, que se estabeleça um diálogo entre os diversos atores sociais no intuito de elevar a 

solidariedade, enquanto valor moral, a nível universal
204

. 

A pessoa humana é destinatária de tutela constitucional. É, na realidade, nas 

palavras de Paulo Otero
205

, a essência do fenômeno constitucional, que tem por objetivo 

garantir a justiça, a segurança e a liberdade – fins do Direito – a serviço do homem, 

enquanto indivíduo vivo e concreto e não enquanto conceito abstrato, e de sua dignidade 

enquanto razão de ser do fenômeno constitucional.  

Nem tudo que é norma é Direito, justamente porque o Direito para ser entendido 

como tal deve estar a serviço do homem, e não o contrário. Houve, no século XIX e XX, 

uma mudança de paradigma do modo de compreender o Direito, marcado por uma postura 

antropocêntrica que visa estabelecer bases para uma sociedade mais justa, segura e livre 

que respeite e garanta a dignidade do homem
206

. 

Orlando Gomes
207

 retratara tal fenômeno como a “humanização do direito 

privado”, no qual o individualismo próprio dos códigos burgueses vai sendo 

paulatinamente substituído pelos princípios de valores de solidariedade humana e utilidade 

social.  

Adota-se, então, uma postura metodológica de matriz personalista, subordinando o 

próprio Direito aos valores da pessoa humana, sendo o processo de afirmação e garantia de 

direitos um “processo em constante evolução”
208

, o que se explica devido ao dinamismo 

das relações sociais que impossibilita a criação de um modelo fechado de normas e de 

valores protegidos, isto é, os meios normativo-constitucionais de concretização dos direitos 

estão em constante transformação. 
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Não se pode, contudo, ignorar o componente social do homem, devendo-se, assim, 

combater o dissimulado individualismo egoísta e valorizar a solidariedade como valor 

inspirador das relações sociais. A tutela da pessoa humana que coloca o homem como fim 

em si mesmo, dotado de dignidade, habilita uma sociedade globalmente mais humana e 

solidária
209

. 

Para uma compreensão holística do conceito de pessoa humana, numa perspectiva 

ontológica, deve-se considerá-la em três dimensões: (i) enquanto indivíduo, (ii) enquanto 

membro da coletividade e (iii) enquanto parte da humanidade
210

.  

A primeira dimensão trata do ser humano enquanto indivíduo. Ao mesmo tempo 

em que o ser humano possui um genoma que o faz pertencer à espécie humana, possui 

características próprias que determinam sua individualidade face aos demais, 

características estas que se adicionam a um comportamento ético, moldando a 

personalidade de cada um. A individualidade é o modo de afirmação do ser humano, na 

qual reside o princípio da humanidade
211

, imperativo indisponível segundo o qual se 

reconhece automaticamente o estatuto de pessoa a todos os seres humanos.  

É o princípio da humanidade que garante aos vulnerados o direito a uma vida 

compatível com a dos demais pelo simples fato de serem seres humanos. A existência de 

um espaço próprio do indivíduo e do respeito por esse espaço alicerça o moderno Estado 

de Direito – que existe para garantir os direitos dos indivíduos, regular seu exercício e criar 

condições para seu desenvolvimento, prevenindo e resolvendo conflitos
212

 – bem como 

reduz as assimetrias e o grau de vulneração de determinados sujeitos por não haver espaço 

para superposição dos mais fortes face aos mais fracos, diante do reconhecimento de 

direitos específicos a certos grupos de indivíduos que se encontram numa situação 

especial, por força do princípio da isonomia, defendido desde os primórdios da história da 

humanidade por Aristóteles. 

A segunda dimensão mostra o homem enquanto animal social, inserido numa 

sociedade situada no espaço e no tempo, que, por sua vez, tem por base um sistema de 

dependências recíprocas
213

. “O eu exige o tu, tal como o tu pressupõe o eu: o eu e o tu 

formam o nós, envolvendo uma pressuposta exigência de relacionamento com o vós: aqui 

                                                 
209

  OTERO, Paulo. Pessoa Humana e Constituição: Contributo para uma concepção personalista do Direito 

Constitucional. In: CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu (Org.). Pessoa Humana e Direito. Coimbra: 

Almedina, 2009. p. 359. 
210

 Ibid., p. 361. 
211

 Ibid., p. 364. 
212

 Ibid., p. 367. 
213

 Ibid., p. 370. 



58 

 

reside a síntese de toda a complexidade da dimensão relacional da subjetividade 

humana”
214

. 

A terceira dimensão, por sua vez, insere o homem no contexto de sua própria 

espécie, e torna todos os homens “membros da família humana”, como proposto pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, o que cria a responsabilidade ética de agir 

com base no dever de não agressividade face ao outro, “razão pela qual a cada um é 

confiado o encargo de velar pelos restantes, contribuindo para edificar uma sociedade mais 

humana”
215

. 

A partir de uma reflexão ética é possível verificar a formação de uma “sociedade de 

risco”, na qual se verifica uma perda dos limites e uma dificuldade de reconhecimento da 

própria vulnerabilidade por parte dos indivíduos que tem a ilusão de detenção de poder e 

de autonomia face à natureza e aos outros indivíduos
216

. A assimetria na divisão do poder 

e, consequentemente, nas relações sociais faz crescer exponencialmente a violência, 

reflexo, portanto, dessa fragilidade e vulnerabilidade
217

, e essa violência se revela da forma 

mais cruel possível: miséria, fome, desamparo generalizado.  

Os grupos “particulares” considerados vulneráveis – ou vulnerados, mais 

especificamente – precisam ter consciência de sua condição, e não podem escondê-la ou 

ignorá-la com o intuito de se autopreservar ou evitar qualquer sorte de preconceito ou 

discriminação, pois, a partir do momento que essa condição é escondida ou ignorada sem 

ser eliminada, os danos dela oriundos são potencializados, e as consequências são ainda 

mais desastrosas.  

Ter consciência da sua condição (potencial) de vulnerável ou (efetiva) de vulnerado 

é contribuir incisivamente para a sua própria proteção, ainda que essa seja a única 

contribuição que o indivíduo pode oferecer nesse processo protetor. A responsabilidade 

ética do sujeito em ação deve partir de todas as partes envolvidas no processo.  

Reconhecer suas limitações e sua própria vulnerabilidade é ter uma atitude ética 

responsável, é contribuir para o processo de proteção, é, pelo menos, fornecer uma 

ferramenta a mais. Deixa-se de lado a vulnerabilidade, por medo ou por vergonha, ou ainda 

                                                 
214

 OTERO, Paulo. Pessoa Humana e Constituição: Contributo para uma concepção personalista do Direito 

Constitucional. In: CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu (Org.). Pessoa Humana e Direito. Coimbra: 

Almedina, 2009. p. 369. 
215

 Ibid., p. 374. 
216

 ANJOS, Márcio Fabri dos. A vulnerabilidade como parceira da autonomia. Revista Brasileira de 

Bioética, v. 2, n. 2, p. 173-186, 2006. p. 176. 
217

 Ibid., p. 176. 



59 

 

simplesmente por não se saber lidar com ela, e o preço a pagar por isso é alto, pois as 

consequências desse “esquecimento” são desastrosas.  

Ocultar a vulnerabilidade, ao invés de aumentar a esfera de autonomia do sujeito, 

pelo contrário, a diminui, uma vez que essa capacidade de livre escolha não existe ou é 

bastante limitada
218

. “A tentativa de ocultar as causas da vulnerabilidade leva a fazer da 

autonomia um discurso de responsabilização das vítimas por suas próprias feridas”
219

, 

processo semelhante ao que aconteceu com o surgimento do princípio da autonomia no 

âmbito da doutrina liberal contratualista, em articulação com o princípio da liberdade de 

contratar e com o princípio da igualdade das partes, para justificar a aquisição das 

propriedades, que antes estavam sob o domínio da nobreza, pelos burgueses no contexto da 

Revolução Francesa, pois, se essa transferência do domínio das propriedades estivesse 

embasada na “vontade” dos nobres em aliená-las, e considerando que as partes são iguais, 

nada haveria de ilegal, ilegítimo ou imoral
220

.  

O mesmo ocorre no âmbito da vulnerabilidade, se são os próprios pacientes que 

desejam aquela conduta, que tomaram aquela decisão baseada na sua vontade, como 

expressão de sua autonomia, não há que se responsabilizar ninguém a não ser o próprio 

indivíduo. É, portanto, uma posição confortável a ser defendida. 

E o papel da Bioética, enquanto ética aplicada, nesse cenário, resta evidente: 

atitudes reflexivas não são suficientes, fazendo-se necessidade de propostas concretas de 

mudanças
221

. Muitos indivíduos fruto desse mundo globalizado onde impera a economia de 

mercado não desfrutam nem dos direitos humanos de primeira geração, o que revela 

incomensurável desequilíbrio nas relações sociais
222

. E a Bioética tem muito a contribuir 

nesse processo de elaboração de mecanismos e instrumentos de reconhecimento desses 

direitos aos seres humanos, em especial aqueles mais vulneráveis
223

, sendo preciso “erigir 

novos marcos para uma ética de responsabilidade solidária e torna-se óbvio que os 

modelos éticos fundados no sujeito isolado mostram-se incapazes de fazê-la”
224

. 
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Situação peculiar é a que ocorre nas pesquisas, conforme relato de Walter 

Osswald
225

, membro do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, da 

cidade do Porto, em Portugal, nas quais os pesquisadores, que nem sempre possuem uma 

formação ética adequada, podem “cair em tentação” e se revestirem dos seguintes 

aspectos: (i) demissão da responsabilidade ética e adoção de uma atitude meramente 

técnica, (ii) ausência de entendimento do que seja a vulnerabilidade e incapacidade de a 

reconhecer, e (iii) rejeição do próprio princípio de vulnerabilidade.  

Essas posições, uma vez adotadas, ainda que inconscientemente, por parte dos 

pesquisadores que levam a cabo as pesquisas envolvendo seres humanos, podem provocar 

diversos danos aos sujeitos vulneráveis envolvidos, pois se revestem de justificativas 

“técnicas” e deixa-se de lado a responsabilidade ética tão importante quando do tratamento 

de seres humanos. 

Questiona-se cada vez mais a efetividade da tão valorizada autonomia. Em ética, a 

autonomia formal é considerada indispensável para que haja moralidade, possível com a 

articulação dos conceitos de liberdade e responsabilidade. A autonomia vai ser então um 

ideal a ser buscado, uma “expressão de máxima grandeza e de dignidade humana e se 

manifesta na capacidade de os seres humanos poderem fazer escolhas racionais”
226

. 

O máximo que se exige hoje da sociedade é que o exercício dessa pseudo 

autonomia não moleste a tranquilidade do outro
227

, isto é, há uma supervalorização do 

individualismo que impede o indivíduo de vislumbrar as possibilidades de realizações 

coletivas. 

Isso não quer dizer que se deve retirar a autonomia do indivíduo, mas também não 

se pode abandoná-lo a ela. O ato de proteger é distinto de “agir pelo outro”, pois isso reduz 

sua autonomia, o que o torna ainda mais dependente. “Disso se depreende que não pode se 

abandonar as pessoas à sua autonomia, nem substituí-las por causa de sua vulnerabilidade. 

Fazemos por elas o que fariam elas mesmas se pudessem, soubessem como ou se fossem 

capazes”
228

. 

Ademais, a previsão de proteção de direitos nos diversos diplomas legais, nacionais 

e internacionais, é completamente distinta da efetividade da proteção dos direitos, atingível 
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por ações éticas, quando se tem consciência da correlatividade existentes entre direitos e 

deveres, mas, principalmente, quando se admite a ideia de corresponsabilidade no cenário 

social
229

. 

Pelos motivos aqui expostos, parte-se do conceito de autonomia relacional para 

delinear o instituto do consentimento informado. Respeita-se a autonomia no decorrer do 

processo, mas ela é temperada com outros valores, quais sejam, a vulnerabilidade e a 

confiança, características intrínsecas à relação médico-paciente, para que se possa 

completar as lacunas que surgem no desenrolar das relações sociais. 

O processo de releitura proposto por esse estudo se dará em duas etapas. A primeira 

etapa consiste na análise do “estado da arte”. Para tanto, analisar-se-á como o ordenamento 

jurídico brasileiro trata do instituto do consentimento informado, para demonstrar que a 

aplicação da categoria-chave do Código Civil – negócio jurídico – é insuficiente para lidar 

com toda a problemática apresentada neste primeiro capítulo.  

O segundo passo, por sua vez, consiste na estruturação do instituto a partir do 

princípio da dignidade da pessoa humana e na reinterpretação dos institutos jurídicos 

tradicionais.  
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2 APLICAÇÃO (PATOLÓGICA) DA TEORIA DO NEGÓCIO 

JURÍDICO AO PROCESSO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 

 

 

Poesia| Pneumotórax 

Manuel Bandeira 

 

Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos. 

A vida inteira que podia ter sido e que não foi. 

Tosse, tosse, tosse. 

 

Mandou chamar o médico: 

- Diga trinta e três. 

- Trinta e três… trinta e três… trinta e três… 

- Respire. 

 

- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. 

- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 

- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 

 

 

O consentimento informado, ainda que essencial componente da relação médico 

paciente, representa ato jurídico stricto sensu, que, por um lado, compõe a relação médico 

paciente, mas também existe independentemente dela, em outros contextos, como é o caso, 

por exemplo, das pesquisas com seres humanos. Ainda que se trate do mesmo instituto, o 

consentimento possui características distintas na clínica médica e na pesquisa. Enquanto 

aquele busca primordialmente a efetivação do direito à autodeterminação da pessoa, este 

procura sua proteção. 

Tradicionalmente, o consentimento informado é compreendido como o direito do 

paciente – e, consequentemente, dever do médico – de ser informado sobre o procedimento 

a que será submetido, bem como ao diagnóstico e prognóstico de seu quadro clínico, antes 

de todo e qualquer procedimento, inclusive em relação aos riscos e alternativas possíveis 

para que, a partir disso, possa tomar uma decisão e consentir – ou não – com o 

procedimento, em respeito ao princípio da autonomia do paciente. Verifica-se, assim, que o 

foco do consentimento está na informação que é transmitida. 
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Verifica-se que há uma preocupação do ordenamento jurídico brasileiro, de modo 

geral, com a informação e com o consentimento, o que se verifica tanto no Código Civil 

quanto no Código de Defesa do Consumidor, ainda que atrelado às situações jurídicas 

patrimoniais.  

Especialmente no âmbito das relações de consumo, a informação é tida como 

direito básico do consumidor, e o descumprimento do dever de informar implica em 

responsabilidade por fato do serviço. 

Uma ressalva deve ser feita: dever de informar, ainda que o fundamente, é distinto 

do processo de consentimento informado. Por isso se defende neste estudo que, apesar da 

informação ser requisito do consentimento, ele não se limita a ela. É o processo de decisão 

– o “consentir” – o núcleo do instituto. 

O dever de informação representa fundamento do consentimento informado, ato 

jurídico a integrar a relação entre profissional de saúde e paciente, independentemente do 

caráter contratual – ou não – da relação
230

. 

No âmbito da relação médico-paciente, esse dever se torna essencial ao próprio ato, 

representando verdadeiro fator de legitimação do agir do profissional de saúde, que surge 

antes mesmo do estabelecimento do vínculo negocial entre as partes. Os atos médicos 

invasivos são legitimados pelo consentimento, de modo a não serem considerados crimes 

(lesão corporal). Na ausência do consentimento, o profissional de saúde, além de ferir 

normas deontológicas e de romper a relação de confiança ao desrespeitar o paciente, 

comete ato penal típico. 

Por isso, justifica-se também a exigência do consentimento informado no âmbito 

das relações públicas de saúde, como é o caso das prestações de serviços pelo Sistema 

Único de Saúde, pois, ainda que controversa sua natureza jurídica contratual ante o fato de 
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ser serviço público
231

, não deixa de existir entre profissional de saúde e o paciente a 

relação médico-paciente a demandar como requisito de legitimidade o consentimento 

informado. 

O fundamento da exigência pode ser encontrado no Código de Ética Médica, nos 

direitos de personalidade – livre desenvolvimento da personalidade –, nas regras gerais do 

Direito Civil, e no Código de Defesa de Consumidor, sem excluir as previsões específicas 

da legislação infraconstitucional. 

A falta de informação fere a autonomia do sujeito, ao privá-lo dos meios 

necessários a tomar uma decisão adequada frente à sua situação de saúde.  

O consentimento informado é processo de responsabilidade do profissional de 

saúde que atua no caso concreto. Ainda que se cogite falar em responsabilidade solidária 

entre o profissional de saúde e a instituição em que foi efetivamente prestado o serviço 

médico, por força do Código de Defesa do Consumidor, o médico não pode se furtar desse 

dever, ainda que seja outra a “conduta” da instituição de saúde a que esteja vinculado, já 

que subsiste a autonomia funcional do profissional.   

Há de ser lembrado, ainda, que a autonomia não é um direito apenas do paciente. O 

profissional de saúde tem autonomia profissional, e pode se recusar a praticar um ato que 

não considere adequado para o problema do paciente, que contrarie sua opinião 

profissional e até mesmo posições pessoais, como por exemplo, ser contrário à prática do 

aborto nos países que o permitem. É o que se denomina objeção de consciência
232

. O mais 

indicado, nesses casos, é o encaminhamento do paciente para outro profissional de saúde, 

desde que isso seja possível. 

Segundo nos lembra Joaquim Clotet
233

, “deve-se reconhecer que o consentimento 

informado tem uma sólida fundamentação legal e que, ao mesmo tempo, é a expressão de 

uma atitude eticamente correta”. 
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Assim, no âmbito jurídico, o consentimento informado tem por fundamento o 

direito ao livre desenvolvimento da personalidade, do qual decorre o direito à 

autodeterminação, ambos direitos da personalidade. 

Assim, conforme explorado no primeiro capítulo, o consentimento informado é 

visto como garantia do respeito à autonomia das pessoas, sob o fundamento de que cada 

pessoa tem o direito de decidir livremente sobre o que vai ser feito com seu corpo e sua 

saúde. 

A relação entre consentimento informado e a autonomia é tão íntima, que alguns 

autores chegam a equipará-las. Cita-se como exemplo Fernando Aith, que se refere a 

“principio do consentimento ou da autonomia”, sem tecer distinções entre um e outro
234

.  

Entende-se que o consentimento seria um direito-dever: direito do paciente de ser 

informado e dever do profissional de saúde de informar, mas principalmente de respeitar a 

decisão do paciente. 

O modelo que se considera adequado, a despeito do modelo de revelação de 

informação que toma por parâmetro o “homem médio” – paterfamilia – como no caso 

Canterbury v. Spence
235

, é aquele voltado para a pessoa concreta. É uma abordagem 

“pessoal” do direito à informação, de modo que a própria pessoa e suas idiossincrasias é 

que delinearão o processo, justamente pelo respeito ao livre desenvolvimento da 

personalidade. 

As normas atinentes aos direitos da personalidade estão previstas pelos arts. 11 a 21 

do CC. O livre desenvolvimento da personalidade, o direito à autodeterminação pessoal e o 

consentimento informado, ainda que sejam entendidos como exemplos desses direitos, não 

estão previstos expressamente pelo código. 

Ainda que a doutrina divirja sobre o artigo 12 do Código Civil preceituar ou não 

um direito geral de personalidade, como o faz o art. 70 do Código Civil Português, pacífico 

o entendimento de que o rol de direitos da personalidade trazido pelo CC é meramente 

exemplificativo, o que permite sua tutela. 

O Código Civil Italiano, no art. 5º, assim dispõe: “Art. 5. Atti di disposizione del 

proprio corpo: Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una 

diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, 
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all'ordine pubblico o al buon costume”
236

. Encontra-se, no ordenamento jurídico brasileiro, 

disposição similar no art. 13 do Código Civil, que dispõe que “salvo por exigência médica, 

é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da 

integridade física, ou contrariar os bons costumes”. 

Adriano de Cupis
237

, ao tratar do direito à integridade física, entende que o 

consentimento do paciente é apto a legitimar a transgressão de tal direito da personalidade, 

apenas podendo ser considerado inválido quando contrarie determinação expressa na lei. 

Para solucionar as situações relativas a atividade cirúrgica, deve-se considerar tanto o 

consentimento do titular do direito, quanto o estado de necessidade, casos nos quais o 

consentimento é dispensável. 

As situações emergenciais se enquadram como uma situação limite imposta ao 

processo de consentimento informado. Representa hipótese de exclusão de exigibilidade do 

processo, que se justifica pelas circunstâncias fáticas que a permeiam. 

Para José Roberto Goldim
238

: 

 

Nas situações de atendimento de emergência, a obtenção do consentimento nem 

sempre é possível, e algumas vezes é até danosa ao próprio paciente. A obtenção 

do consentimento informado em situações de emergência pode acarretar 

importante perda de tempo na realização de procedimentos necessários à 

preservação da vida do paciente. Pedir a um paciente ou a um familiar, ambos 

muito fragilizados pela situação que estão vivenciando, que simplesmente 

autorize a realização de procedimentos, sem o tempo necessário para informar e 

esclarecer adequadamente, não agrega valor algum à assistência. A justificativa 

para esta exceção é beneficência buscada pelas ações necessárias à assistência 

em emergência. Esta seria uma das poucas situações onde se justificaria utilizar o 

conceito de consentimento presumido. Ao buscar ajuda em uma situação de 

emergência a pessoa estaria consentindo com a realização de procedimentos que 

visassem o seu melhor interesse. Quando a situação de atendimento emergencial 

tiver sido ultrapassada, o médico assistente deverá informar e justificar ao 

paciente, sua família ou outros terceiros que sejam responsáveis por ele, todas as 

ações e procedimentos que a equipe realizou durante a vigência desta situação 

excepcional de assistência. 

 

Não se concorda, todavia, com o entendimento de que se trataria de hipótese de 

consentimento presumido, até porque, muitas vezes em situações de emergência, a pessoa 

se encontra em estado de inconsciência, e foi levada por um terceiro, não necessariamente 

alguém de sua família ou alguém próximo a ela – como é o caso de acidente de trânsito, 

                                                 
236

 Tradução livre da autora: Art. 5º. Atos de disposição do próprio corpo: Os atos de disposição do próprio 

corpo são vedados quando causam diminuição permanente da integridade física, ou quando são contrários à 

lei, à ordem pública ou aos bons costumes. 
237

 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende. 

Campinas: Romana, 2004.  
238

 GOLDIM, José Roberto. O consentimento informado numa perspectiva além da autonomia. In: SOUZA, 

Ricardo Timm de (Org.). Ciência e ética: os grandes desafios. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. p.50-51. 



67 

 

por exemplo – não se podendo falar, portanto, que houve uma “busca” pelo atendimento, 

ainda que emergencial. Em nossa opinião, a ação do médico no intuito de realizar os 

procedimentos necessários para salvar a vida do paciente decorre de dever funcional e do 

princípio da beneficência, a justificar os atos sem o consentimento prévio, o que não elide 

o profissional do seu dever de informar, ainda que posteriormente aos procedimentos.  

Contudo, o que deve prevalecer é o interesse – leia-se vontade – do titular do 

direito, o que pode ser visualizado com maior facilidade nas cirurgias estéticas. Assim, “é 

da ordem natural das coisas que cada um procure adaptar a sua pessoa, como melhor possa, 

aos próprios interesses e aspirações, entre os quais pode contar-se a obtenção de qualquer 

efeito de satisfação ou a eliminação de algum elemento negativo do aspecto físico”
239

. 

A Constituição Italiana, no art. 32, assim dispõe:  

 

Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 

imposti dal rispetto della persona umana
240

.  

 

Ainda que a Constituição Italiana não fale em consentimento informado, é 

dispositivo de ordem constitucional a garantia da liberdade para se submeter a tratamento 

médico, com fundamento no direito à saúde e no respeito da pessoa humana. No 

ordenamento jurídico brasileiro, tal norma vem disposta no art. 15 do CC, que dispõe que 

“ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou 

a intervenção cirúrgica”. 

A controvérsia estabelecida em torno desse artigo reside no termo “com risco de 

vida”, justamente pelo descabimento da interpretação a contrario sensu de que, sem risco 

de vida, a pessoa poderia ser constrangida a se submeter a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica.  

O Enunciado n. 533 da VI Jornada de Direito Civil da CJF, realizada em 2013, 

tratando do art. 15, assim dispôs:  
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 GOLDIM, José Roberto. O consentimento informado numa perspectiva além da autonomia. In: SOUZA, 

Ricardo Timm de (Org.). Ciência e ética: os grandes desafios. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. p. 83 
240

 Tradução livre da autora: A República tutela a saúde como direito fundamental do indivíduo e interesse da 

coletividade, e garante tratamento gratuito aos indigentes. Ninguém pode ser obrigado a um determinado 

tratamento sanitário a não ser por disposição legal. A lei não pode em nenhum caso violar os limites impostos 

pelo respeito à pessoa humana. 
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O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos 

concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja 

imediato ou mediato, salvo as situações de emergência ou no curso de 

procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos. 

 

O enunciado também não resolveu a contradição relativa às situações “sem risco de 

vida”. O entendimento que prevalece na doutrina, todavia, é que o paciente pode deliberar 

sobre todos os aspectos atinentes ao seu tratamento médico, excetuando-se as situações 

emergenciais ou quando as circunstâncias surgirem no curso de procedimento que não 

puder ser interrompido para consulta ao paciente sobre sua vontade
241

.  

A doutrina brasileira, de modo geral, entende ser possível a existência de negócios 

jurídicos existenciais, apesar da necessidade de reestruturação do instituto. Se o 

consentimento informado for considerado negócio jurídico, ou se adquirir uma forma 

contratual, admite-se a liberdade de determinação de sua estrutura, conteúdo e dos efeitos 

do negócio celebrado entre as partes. 

Entretanto, no caso do consentimento informado na relação médico-paciente, qual o 

alcance da vontade?  

Para responder a essa indagação, será analisado como o ordenamento jurídico 

brasileiro trata da questão, com o intuito de verificar se é possível a aplicação da teoria do 

negócio jurídico ao consentimento informado. 

 

 

2.1 O consentimento informado no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

Não há legislação específica que regulamente o consentimento informado no Brasil. 

Todavia, diversas leis, bem como Resoluções de diferentes órgãos o mencionam, o que 

revela a consciência de sua imprescindibilidade. 

A Constituição Brasileira não trata da matéria, mas há importante dispositivo 

constitucional acerca da impossibilidade de comercialização de órgãos e partes do corpo
242

, 
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 Para Roxana Cardoso Brasileiro Borges, “o consentimento livre e esclarecido do paciente quanto ao 

tratamento só será dispensável se for impossível a tomada desse consentimento, como nos casos em que o 

paciente chega ao médico em estado de inconsciência ou sem condições de se manifestar. Se, nesse estado, o 

paciente corre risco de vida, o médico tem o dever de submetê-lo a tratamento”. BORGES, Roxana Cardoso 

Brasileiro. Direitos da personalidade e autonomia privada. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.p.203-204. 
242

 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
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a qual entendemos que deve ser interpretada de modo a vedar a mercantilização do corpo 

humano de modo geral. 

Há diversos dispositivos que falam do consentimento das pessoas, fora do âmbito 

negocial, mas que não tratam especificamente do âmbito da saúde, o que não será 

analisado no presente estudo. 

 

 

2.1.1 O Projeto de Lei n. 620, de 1991 

 

 

Houve no país projeto de lei
243

, da Câmara dos Deputados, PL n
o
 620/1991, que 

buscou disciplinar a matéria. De iniciativa do Deputado Euler Ribeiro, o projeto instituía, 

no art. 1
o
, o “Documento de Consentimento Esclarecido ao Paciente” como de 

fornecimento obrigatório pelo médico ou odontólogo a todo cidadão por eles atendido. 

Determinava, ainda, no art. 2
o
, que o documento seria “requisito preliminar 

essencial ao tratamento relativo a todos os procedimentos médicos”, só podendo o paciente 

ser submetido a tratamento de qualquer natureza “após prévio e amplo esclarecimento, por 

parte do profissional das características da doença e indicação terapêutica”. 

Incluía, por fim, no § 1
o
 do art. 2

o
, que o documento deveria conter sumário de 

todos os procedimentos a serem observados antes, durante e após o tratamento, devendo 

ser preenchido em três vias, das quais uma seria entregue ao paciente na primeira consulta, 

outra seria encaminhada ao Conselho Regional de Medicina a que pertencesse o 

profissional, e outra permaneceria na possa do profissional.  

No caso de não observação das normas, a prática seria equiparada ao crime do art. 

171 do Código Penal
244

, sem prejuízo de “obrigação de indenizar o paciente por prejuízos 

físicos e morais que, objetivamente, venham a ocorrer”. 

                                                                                                                                                    
§ 4

o
 A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 

humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 

sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 
243

 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n
o
 620/1991. Dispõe sobre consentimento esclarecido 

do paciente. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=179817>. Acesso em: 28 abr. 

2015. 
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 Estelionato 

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 

alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 
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A justificativa do projeto de lei trazia como fundamento a desproteção do paciente 

em face de “profissionais inescrupulosos ou desidiosos no cumprimento do dever, 

impondo-se a adoção de providências legislativas que conduzam à construção de leis que 

possam coibir a incompetência e a negligência”. E adotava como parâmetro os inúmeros 

casos de erro médico, erro de diagnóstico e terapêuticas inadequadas veiculados pela 

imprensa, com o agravante das vítimas serem, na maioria, pessoas pobres e de baixo nível 

de esclarecimento. 

O projeto, todavia, foi arquivado em 1995.  

Em parecer do Conselho Federal de Medicina
245

, no Processo-Consulta CFM n
o
 

1383/1991, PC/CFM/N
o
 10/1996, de relatoria do Conselheiro Júlio Cesar Meirelles 

Gomes, manifestou-se o “receio é de que esse diploma se converta num compromisso de 

resultados, afrontando o corolário tradicional de que a medicina é um compromisso de 

meios”. Tal preocupação se mostra legítima, uma vez que vem se considerando que o 

profissional de saúde “assume os riscos” daquilo que não foi informado ao paciente
246

. 

Para o Conselheiro, a relação médico paciente não deveria se submeter aos 

“constrangimentos jurídicos de um termo por escrito que não vai além das possibilidades 

de ressarcimento ou da imputação penal de valor discutível para quem busca aprimorar a 

saúde e para quem se dispõe a promovê-la”. 

                                                                                                                                                    
§ 1

o
 – Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o 

disposto no art. 155, § 2
o
. 

§ 2
o
 – Nas mesmas penas incorre quem: 

Disposição de coisa alheia como própria 

I – vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria; 

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria 

II – vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, 

ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer 

dessas circunstâncias; 

Defraudação de penhor 

III – defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, 

quando tem a posse do objeto empenhado; 

Fraude na entrega de coisa 

IV – defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém; 

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro 

V – destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as 

conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro; 

Fraude no pagamento por meio de cheque 

VI – emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. 

§ 3
o
 – A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou 

de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. 
245

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Processo-Consulta CFM n
o
 1.383/1991. PC/CFM/n

o
 

10/1996.  Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/1996/10_1996.htm>. Acesso em: 

28 abr. 2015. 
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 Maiores explicações sobre essa situação serão desenvolvidas quando da análise do entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto.  
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Concluiu ser “inoportuno e indevido” o documento, que poderia ser registrado pelo 

médico no prontuário “sob a égide de uma primorosa relação com o paciente”. E ainda, 

“caso contrário, aceitar a perigosa tese de fixar obrigações e riscos em documento pode 

nivelar a medicina por baixo com práticas anti-sociais cujo lema é: „vale o que está 

escrito‟”. 

Revela-se, assim, a preocupação do Conselho Federal de Medicina com o exercício 

da profissão e a necessidade da proteção da confiança que permeia essa relação, já que o 

documento escrito “obrigatório” poderia inviabilizar a prática da Medicina.  

Em que pese essas considerações, deve-se lembrar que o Código de Ética Médica 

prevê como obrigatória a obtenção do consentimento do paciente para todo e qualquer ato 

médico, salvo nos casos de urgência e risco de morte que inviabilizem a realização do 

processo.  

O processo de consentimento informado não equivale à assinatura do Termo de 

Consentimento Informado, apesar de ele ser previsto obrigatoriamente por escrito em 

algumas situações, como é o caso das pesquisas com seres humanos, esterilização e doação 

de órgãos. Mas essa não é a regra geral.  

O que se observa, em sentido oposto ao que apresentou o Conselheiro Júlio Cesar 

Meirelles Gomes, é que o Termo de Consentimento por escrito vem sendo adotado como 

documento obrigatório, configurando a denominada “medicina defensiva”, na qual os 

profissionais de saúde buscam documentar a relação, geralmente por escrito, para proteção 

em uma possível demanda judicial, pois a simples falta do termo de consentimento seria 

indícios de negligência por parte do profissional.  

Nenhum outro projeto semelhante foi apresentado ao Poder Legislativo. Não se 

acredita, entretanto, que a promulgação de uma lei específica traria maior respeito ao 

direito à autonomia do paciente, nem que sua ausência impede a efetividade do processo de 

consentimento informado. Há um descompasso entre os avanços tecnológicos na área da 

saúde e o processo legislativo
247

, podendo uma lei específica engessar a proteção em face 

                                                 
247

 Cita-se como exemplo o Projeto de Lei n
o
 115/2015, apensado ao Projeto de Lei n

o
 4.892/2012, que 

institui o Estatuto da Reprodução Assistida, proposto pelo Deputado Juscelino Rezende Filho (PRP/MA), 

cuja proposição está sujeita à apreciação do Plenário. O projeto mostra inúmeros avanços em relação aos 

projetos anteriores, regulamentando, por exemplo, a possibilidade de revelação da identidade do doador de 

gameta com o escopo de conhecimento da origem genética por parte da pessoa gerada pelo procedimento, e o 

procedimento de gestação de substituição. O projeto não faz referência, todavia, à prática conhecida como 

“saviour siblings”, ou “bebê medicamento”, que consiste na seleção de um embrião compatível com outro 

filho do casal que seja portador de alguma doença para ser implantado e gerado com o intuito de ser doador 

do irmão. O procedimento já vem sendo empregado no Brasil, conforme notícias veiculadas pela imprensa: 

<Cf. VERSOLATO, M. Bebê gerada após seleção genética doa medula à irmã. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 19 abr. 2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/04/1265168-
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do rápido avanço da biotecnologia. Ademais, o Brasil já dispõe em seu ordenamento 

jurídico de normas diversas a corroborar e garantir o procedimento de consentimento, falta 

ainda, contudo, especialização por parte dos profissionais de todas as áreas envolvidas, 

para saber lidar adequadamente com as demandas que surgem nessa seara. 

Cita-se como exemplo dessa dificuldade a criação de “Câmaras Técnicas” para 

auxiliar o magistrado a decidir, bem como a recorrente utilização de prova pericial nas 

demandas judiciais que envolvem questões afetas à saúde. 

 

 

2.1.2 O arcabouço legislativo na área da saúde 

 

 

Como mencionado, há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivos que tratam 

do consentimento informado, ainda que indiretamente, os quais serão analisados a 

seguir
248

.  

O Estatuto do Idoso, Lei n
o
 10.741, de 1

o
 de outubro de 2003, dispõe no art. 17 que 

“ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar 

pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável”. Ainda que o dispositivo 

não se utilize da nomenclatura “consentimento informado” ou de qualquer outra similar, 

essa garantia de poder de decisão em matéria de saúde é parte integrante do instituto. 

Interessante notar que o Estatuto se afasta, ainda que timidamente, da capacidade civil
249

 

para se aproximar do conceito de competência para atos de saúde, o que será explorado 

oportunamente neste estudo.  

Caso o idoso não esteja em condições de optar, a decisão ficará a cargo: (i) do 

curador, quando o idoso for interditado; (ii) dos familiares, quando o idoso não tiver 

                                                                                                                                                    
bebe-gerada-apos-selecao-genetica-doa-medula-a-irma.shtml>. Acesso em: 21 ago. 2015>, sendo que o 

primeiro caso de que se tem notícia no país data de 2012 (Cf. SPERB, P. Irmã fabricada. Folha de São 

Paulo, Caxias do Sul, 12 abr. 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/215747-

irma-fabricada.shtml>. Acesso em: 21 ago. 2015). A Resolução CFM n
o
 2.013/2013, que trata também da 

reprodução humana assistida, menciona a possibilidade da prática: “As técnicas de RA também podem ser 

utilizadas para tipagem do sistema HLA do embrião, com o intuito de seleção de embriões HLA-compatíveis 

com algum filho(a) do casal já afetado por doença, doença esta que tenha como modalidade de tratamento 

efetivo o transplante de células-tronco ou de órgãos”. Para visualização completa do andamento do referido 

Projeto de Lei, acessar: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=945504>.  
248

 Observe-se que o objeto dessa breve análise dos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro é apenas 

verificar como é tratado o consentimento, e não discorrer sobre cada instituto individualmente. 
249

 Recente alteração legislativa, ainda não vigente, veio a alterar o regime das incapacidades previsto pelo 

CC. Maiores considerações serão tecidas em momento oportuno. 
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curador ou caso este não possa ser contatado em tempo hábil; (iii) do médico, em caso de 

iminente risco de vida e falta de tempo hábil para consulta a curador ou familiar; (iv) do 

médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar 

o fato ao Ministério Público. 

Verifica-se, assim, a opção do legislador em determinar a quem cabe a decisão nas 

hipóteses de incapacidade, sem deixar de garantir o direito de decidir ao idoso competente. 

A Lei de Saúde Mental, Lei n
o
 10.216, de 6 de abril de 2001, utiliza do 

consentimento como critério de distinção para as modalidades de intervenção que 

regulamenta. Segundo o art. 6º, parágrafo único, a internação é: (i) voluntária, quando há 

consentimento do usuário; (ii) involuntária, quando sem consentimento do usuário e a 

pedido de terceiro; e (iii) compulsória, quando determinada pela justiça
250

.  

Nos casos de internação voluntária, ou seja, com o consentimento do paciente, é 

requisito legal que o consentimento se dê por escrito no momento da admissão, sendo 

também garantido ao paciente o término da internação caso o solicite por escrito, ou por 

determinação do médico assistente, conforme art. 7
o
 da Lei.  

Considera-se controverso admitir o consentimento para iniciar o tratamento, mas 

não admiti-lo no caso de recusa a se tratar
251

. Entretanto, o que se defende em algumas 

situações é que existem “graus” de competência a serem observados de acordo com o tipo 

de decisão a ser tomada no caso concreto
252

. 

Importante observar que ainda nos casos de internação não consentida, garantido é 

o direito à informação, como se depreende dos incisos V e VII, do parágrafo único do art. 

                                                 
250

 “Vale ressaltar que mesmo em dispositivo normativo que trate de doenças mentais, o consentimento livre 

e esclarecido do paciente é relevante, na tomada de decisões. Não vemos como ser de outra forma pelo leque 

de situações que podem comportar distintas graduações de discernimento. Então, sendo o paciente detentor 

de discernimento em razão do qual manifesta sua vontade de não sujeitar-se a internação hospitalar e não 

trazendo risco à vida de terceiros, ainda que exponha a sua própria a risco, do ponto de vista técnico-jurídico, 

não é legítima a decisão familiar pela sua internação. De outro lado, inexistindo discernimento, e a falta dele 

leva-o a colocar-se em situação de risco, mesmo não provocando perigo a terceiro, é legítima a decisão 

familiar de internação”. LIMA, Taisa Maria Macena de Lima; SÁ, Maria de Fátima Freire de. Autonomia 

privada e internação não consentida. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, v. 99, p. 79-

99, 2009. Disponível em: <http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/view/99/96>. Acesso 

em: 28 abr. 2015. 
251

 “A razão para pensarmos nesses desdobramentos e para os assumirmos como legítimos está centrada na 

exigência normativa genuína da Modernidade de que a todos sejam reconhecidas iguais liberdades. Ou, em 

outras palavras, o paciente deve ser respeitado na construção da sua pessoalidade, resguardado seu direito de 

liberdade e autonomia na tomada de decisões numa relação médico paciente; a família, que não raras vezes 

suporta o ônus de cuidado para com o parente próximo, e não obtém do Estado atuações concretas para 

atender as legítimas expectativas dos titulares do direito à saúde; a sociedade que também precisa ser 

protegida de atos anti-sociais, agressivos e, por vezes, criminosos, que atentem contra seus direitos 

fundamentais”. Ibid. 
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 ROTH, Loren H.; MEISEL, Alan; LIDZ, Charles W. Tests of Competency to Consent to Treatment. Am 

J Psychiatry, v. 134, n. 3, p. 279-284, mar. 1977. 
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2
o
 do referido diploma legal. Ou seja, mesmo que o paciente não tenha competência para 

decidir, não lhe pode ser tolhido o direito de participar do processo de informação, na 

medida da sua capacidade.  

Ainda, a lei dispõe, no art. 11, que “pesquisas científicas para fins diagnósticos ou 

terapêuticos não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de 

seu representante legal”. Ainda que se fale em pesquisas científicas para fins diagnósticos 

ou terapêuticos, entende-se que, por se tratar de diploma legislativo que regulamenta a 

“proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental”, a proteção pretendida pelo dispositivo também se 

direciona a esses casos, e não a pesquisas de modo geral
253

. 

Outro diploma legislativo que trata do consentimento no âmbito da saúde é a Lei do 

Planejamento Familiar, Lei n
o
 9.263, de 12 de janeiro de 1996, ao tratar dos procedimentos 

de esterilização.  

A princípio, todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção serão 

oferecidos, garantida a liberdade de opção, desde que cientificamente aceitos e desde que 

não coloquem em risco a vida e saúde das pessoas. O Estado não pode intervir no 

planejamento familiar como maneira de exercer qualquer tipo de controle demográfico. 

Assim dispõe a Constituição da República, no art. 226, § 7
o
:  

 

[...] fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas. 

 

Percebe-se, assim, uma tendência à valorização da autodeterminação das pessoas 

nas situações jurídicas existenciais, enquanto que, nas situações jurídicas patrimoniais, 

como decorrência do princípio da boa-fé objetivo, da função social e da confiança, tende-

se a ações intervencionistas por parte do Estado de modo a proteger o contratante 

vulnerável. 

A esterilização é uma modalidade de contracepção, só sendo permitida a 

esterilização voluntária nas seguintes situações, elencadas pelo art. 10 da Lei: (i) em 

homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade 

ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta 

                                                 
253

 As pesquisas com seres humanos não estão regulamentadas por Lei, mas sim pela Resolução n
o
 466/2012, 

do Conselho Nacional de Saúde, que será analisada em momento oportuno.  
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dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à 

pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo 

aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce; 

(ii) risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório 

escrito e assinado por dois médicos. 

Nesse hipótese fica evidente o tratamento do consentimento informado como 

processo: processo de informação num primeiro momento, tempo para reflexão, processo 

de decisão e consentimento posterior. Ainda, toda a atuação da equipe multidisciplinar e 

necessidade de participação do cônjuge evidenciam o processo de decisão compartilhada.  

Observe-se que na primeira hipótese exige-se lapso temporal mínimo de 60 

(sessenta) dias entre a manifestação de vontade e o ato cirúrgico. Essa é a única hipótese na 

legislação brasileira que exige a observância de lapso temporal entre manifestação de 

vontade e procedimento, o que permite maior tempo de reflexão pela pessoa antes de 

procedimento irreversível.  

Para a realização da esterilização exige-se o registro de “expressa manifestação da 

vontade em documento escrito e firmado”, que deve ser precedido de informação a respeito 

dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de 

contracepção reversíveis existentes. Em outras palavras, ainda que de uma maneira 

simplista, o art. 10, § 1
o
 exige o consentimento informado para realização do 

procedimento, na modalidade escrita. 

Outra restrição imposta pela legislação, no § 3
o
 do mesmo artigo é a 

desconsideração da manifestação de vontade “durante ocorrência de alterações na 

capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados 

ou incapacidade mental temporária ou permanente”
254

. Trata-se de outro exemplo da 

adoção do conceito de competência para atos de saúde.  

No caso de pessoa absolutamente incapaz, entretanto, a esterilização cirúrgica 

depende de autorização judicial. A norma tem viés protetivo em prol do absolutamente 

incapaz, mas não se encontram fundamentos a legitimar tal exigência, principalmente 

porque não se distingue entre as incapacidades. 
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 Sobre o tema: MARTINS-COSTA, Judith. Capacidade para consentir e esterilização de mulheres tornadas 

incapazes pelo uso de drogas: notas para uma aproximação entre a técnica jurídica e a reflexão bioética. In: 

MARTINS-COSTA, Judith; MOLLER, Letícia Ludwig (Orgs.). Bioética e Responsabilidade. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. 
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Ainda que controverso, a necessidade de consentimento expresso de ambos os 

cônjuges no caso de vigência da sociedade conjugal evidencia como o processo de decisão 

deve ser compartilhado.   

A Lei de doação de órgãos, Lei n
o
 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, “dispõe sobre a 

remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento 

e dá outras providências”, com exceção do sangue, esperma e óvulo
255

. Trata tanto da 

disposição post mortem de órgãos e tecidos, quanto da que ocorre com o doador ainda 

vivo. Ambas dependem do consentimento do doador ou de seus representantes legais. 

O primeiro aspecto a ser destacado refere-se à gratuidade da disposição, prevista já 

no art. 1
o
 da Lei. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe o art. 199, § 4

o
, da 

Constituição da República:  

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 4
o
 – A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 
 

Entende-se que a vedação de “todo tipo de comercialização” prevista no dispositivo 

constitucional estende-se ao corpo humano de modo geral, incluindo todas as práticas a ele 

relacionadas, como por exemplo, a gestação de substituição.  

No caso de disposição post mortem, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo 

depende de “autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha 

sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito 

por duas testemunhas presentes à verificação da morte” (art. 4
o
). Note-se que o artigo fala 

em pessoa “maior de idade”, e não em pessoa capaz, o que demonstra má técnica 

legislativa, por não ser “maior de idade” conceito jurídico. 

Com a promulgação da Lei, regulamentada pelo Decreto n
o
 2.268 de 30 de junho de 

1997
256

, ficou instituída como regra a doação presumida, isto é, no caso de ausência de 

manifestação de vontade em vida sobre a vontade de ser doador de órgãos, esta se 
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 Em relação à doação de sangue, a matéria está disciplinada pela Lei n
o
 10.205, de 21 de março de 2001, 

que “Regulamenta o § 4
o
 do art. 199 da Constituição Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem, 

distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados, estabelece o ordenamento institucional 

indispensável à execução adequada dessas atividades, e dá outras providências”. No tocante à doação de 

esperma e óvulos, não há lei que regulamente. Existe, hoje, a Resolução CFM n
o
 2.013/2013, que trata do 

assunto, e o Projeto de Lei n
o
 115/2015, em trâmite na Câmara dos Deputados.  
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 BRASIL. Presidência da República. Decreto n

o
 2.268, de 30 de junho de 1997. Regulamenta a Lei n

o
 

9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano 

para fim de transplante e tratamento, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/d2268.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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presumia. Nos termos do art. 14 do Decreto, a doação poderia ser realizada “se, em vida, o 

falecido a isso não tiver manifestado sua objeção”. Para que a pessoa não fosse doadora, 

deveria se dirigir aos órgãos públicos para fazer constar dos documentos de identificação a 

opção “não doador de órgãos e tecidos”. Após muita polêmica, os dispositivos que 

tratavam dessa possibilidade foram revogados pela Lei n
o
 10.211, de 23 de março de 

2001
257

, e a decisão ficou a cargo da família. 

A lei não trata mais da possibilidade de autorização anterior da pessoa falecida para 

a retirada em questão, desconsiderando-se, assim, a possibilidade de manifestação de 

vontade em vida sobre o tema, seja sob a forma de diretivas antecipadas de vontade
258

, ou 

de qualquer outra forma de manifestação. Deveriam, todavia, ser observados os desejos do 

falecido, manifestados em vida, sobre o assunto, prevalecendo estes sobre os desejos da 

família, que atuaria como “porta-voz” daquele
259

, por se tratar de respeito a direitos da 

personalidade, protegidos também após a morte. 

Caso a retirada seja de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente 

incapaz, o consentimento deve ser dado por ambos os pais, ou pelos representantes legais 

(art. 5
o
). 

No caso de disposição em vida, as limitações legais são maiores, e estão previstas 

no art. 9
o
 da Lei. Em primeiro, apenas pessoa juridicamente capaz pode fazer disposição 

gratuita de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou 

transplante em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau. Para transplante em 

qualquer outra pessoa, é necessária autorização judicial, salvo nas hipóteses de doação de 

medula óssea.  

Em segundo, a doação apenas pode ter por objeto órgãos duplos, parte de órgãos, 

tecido ou partes do corpo cuja retirada não impeça que o doador continue vivendo sem 

risco para sua integridade física. Ademais, não pode a doação representar grave 

comprometimento das aptidões vitais e saúde mental, nem causar mutilação ou deformação 
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 Os dispositivos que tratavam dessa possibilidade foram revogados pela Lei n
o
 10.211, de 23 de março de 

2001. Cf. BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 10.211, de 23 de março de 2001. Altera dispositivos da 

Lei n
o
 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que “dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 

humano para fins de transplante e tratamento”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10211.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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 Para diretivas antecipadas de vontade, ver Resolução CFM n
o
 1995/2012. Cf. CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA. Resolução CFM n
o
 1.995/2012. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos 

pacientes. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf>. Acesso 

em: 2 ago. 2015. 
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 STANCIOLI, Brunello et al. O Sistema Nacional de Transplantes: saúde e autonomia em discussão. 

Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 123-154, nov. 2010/fev. 2011. p. 137-138. 
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inaceitável, além de dever corresponder a necessidade terapêutica do receptor (art. 9º, § 

3º). 

Em terceiro, a autorização do doador ou de seu representante legal deve ser 

preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, tendo objeto específico (tecido, 

órgão ou parte do corpo objeto da retirada), podendo ser revogada a qualquer momento 

antes do procedimento. 

A livre revogabilidade é própria dos atos existenciais, e aceita pela doutrina do 

consentimento informado. Entretanto, esta é a única hipótese prevista pela legislação 

brasileira. 

Tratando-se de pessoa juridicamente incapaz, caso haja compatibilidade 

imunológica, a doação é possível quando se tratar de transplante de medula óssea, desde 

que haja consentimento de ambos os pais ou representantes legais, autorização judicial e 

que o ato não ofereça risco para a saúde do incapaz. Verifica-se, assim, o acúmulo de três 

requisitos a possibilitar a doação: (i) consentimento de ambos os pais ou representantes 

legais; (ii) autorização judicial; e (iii) ausência de risco para a saúde do doador incapaz. 

Mais uma vez claro o viés protetivo, que, contudo, em nosso entender, não possui 

fundamento que legitime a opção legislativa. 

O dispositivo corrobora com a maior proteção à saúde e integridade física do 

incapaz analisada anteriormente, e deixa de fora do processo decisório o adolescente com 

competência para decidir sobre sua saúde, conceito este que será explorado oportunamente. 

Mesmo se tratando de autotransplante, que, no caso de pessoa juridicamente capaz depende 

apenas de seu consentimento registrado em prontuário médico, no caso do incapaz depende 

ainda do consentimento de um de seus pais ou representante legal. Ao contrário do que 

ocorre no Estatuto do Idoso, distancia-se aqui do conceito de competência e adota-se o 

regime das incapacidades do CC, desconsiderando a possibilidade de participação do 

incapaz no processo. 

A gestante também tem poder de disposição limitado: apenas pode realizar doação 

de tecido para utilização em transplante de medula óssea e desde que o ato não represente 

risco à sua saúde ou ao feto (§7
o
). Todavia, o art. 9

o
-A foi recentemente incluído pela Lei 

n
o
 11.633, de 2007

260
, determinando o “acesso a informações sobre as possibilidades e os 

benefícios da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e placentário durante o 
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 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 11.633, de 27 de dezembro de 2007. Altera a Lei n

o
 9.434, de 

4 de fevereiro de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Lei/L11633.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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período de consultas pré-natais e no momento da realização do parto”, o que demonstra 

indícios de incentivo à prática.  

Tal alteração legislativa demonstra a possibilidade de dissociação do processo de 

informação e do processo de decisão, representando, portanto, dois processos 

independentes, ainda que interligados. 

Também é garantido ao receptor do órgão ou tecido o seu consentimento para o 

procedimento, sob pena de crime tipificado no art. 18 da Lei
261

. A garantia está prevista no 

art. 10, que garante que o “transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso 

do receptor, assim inscrito em lista única de espera, após aconselhamento sobre a 

excepcionalidade e os riscos do procedimento”. 

Tratando-se de juridicamente incapaz, ou de pessoas “cujas condições de saúde 

impeçam ou comprometam a manifestação válida da sua vontade”, segundo §1º, o 

consentimento será dado por um dos pais ou responsáveis legais.  

Cabe ressaltar que o diploma não faz a distinção entre absolutamente incapaz e 

relativamente capaz, impondo uma maior restrição ao exercício da capacidade, a nosso ver, 

inapropriada. A legislação retira do processo decisório o adolescente, deixando a decisão 

sob responsabilidade dos representantes legais.  

A Lei n
o
 11.105, de 24 de março de 2005, conhecida por Lei de Biossegurança, tem 

por finalidade regulamentar os incisos II, IV e V do § 1
o
 do art. 225 da Constituição 

Federal
262

, além de dar outras providências correlacionadas.  

Referido diploma legislativo nos interessa por tratar da utilização de células-tronco 

embrionárias para fins de pesquisa e terapia, envolvendo, necessariamente, o 

consentimento dos genitores. O artigo 5º da Lei, que trata justamente dessa matéria, foi 
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 Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no art. 10 desta Lei e seu parágrafo 

único: 

Pena – detenção, de seis meses a dois anos. 
262

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1
o
 – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 

à pesquisa e manipulação de material genético;  

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;   

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 
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inclusive objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3510 – de análise e 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
263

.  

Segundo o art. 5
o
 da Lei, é permitida a utilização de células-tronco embrionárias 

obtidas a partir de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, não utilizados no 

procedimento, observados os seguintes requisitos: (i) tais embriões sejam inviáveis; (ii) os 

embriões estejam congelados há 3 (três) anos ou mais, na data de publicação da lei (24 de 

março de 2005), ou que já estejam congelados na referida data, após completarem 3 anos 

de congelamento.  

Em qualquer dos casos, é necessário o consentimento dos genitores (art. 5
o
, §1º). 

Tal dispositivo, por si só, gera controvérsia. Primeiro porquê, nos casos de reprodução 

humana heteróloga, discute-se sobre quem seriam os genitores e, portanto, quem deveria 

autorizar a pesquisa: os que contrataram os serviços de reprodução humana assistida, ou o 

doador do material genético? Segundo porquê essa modalidade de “consentimento” seria 

uma das mais controversas, em conjunto com o consentimento na prática de reprodução 

humana assistida, por se tratar de exercício da autonomia de um sujeito – pai – mas em 

relação à vida de outro – pessoa em potencial. São os argumentos que permeiam o 

melhoramento genético
264

, por exemplo. 

Em todo o caso, a destinação dos embriões à pesquisa deve ser gratuita, pois vedada 

a comercialização do material biológico, prática inclusive tipificada pelo art. 15 da Lei n
o
 

9.434/1997. 

Vale ainda a referência de que a Lei n
o
 9.656, de 3 de junho de 1998, Lei dos 

Planos de Saúde
265

, nada menciona acerca dos direitos dos usuários dos planos, ou dos 

princípios que devem ser observados na relação, tais quais o consentimento informado e a 

autonomia. Não se pode esquecer, todavia, que a operadora de Plano de Saúde é 

solidariamente responsável pelos serviços prestados por seus médicos conveniados, bem 

como pelos Hospitais credenciados, sendo que as falhas na obtenção do consentimento 

informado – ou falhas no processo de informação – são também a elas imputáveis.  
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo n
o
 508. Brasília, maio 2008. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo508.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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 Sobre o assunto: SANDEL, Michael J. Contra a Perfeição: ética na era da engenharia genética. Tradução 

de Ana Carolina Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 
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 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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2.1.3 O consentimento informado no serviço público de saúde 

 

 

Relativamente à prestação do serviço público de saúde, por meio do Sistema Único 

de Saúde – SUS –, a Lei n
o
 8080, de 19 de setembro de 1990

266
, Lei Orgânica do SUS, 

prevê como princípios a serem seguidos, previstos no art. 7
o
, a “preservação da autonomia 

das pessoas na defesa de sua integridade física e moral” (inciso III) e o “direito à 

informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde” (inciso V).  

No âmbito do Estado de São Paulo, pode-se fazer referência à Lei Estadual n
o 

10.241
267

, de 1999 – Lei Mário Covas –, que trata dos direitos dos pacientes, definindo:  

 

Artigo 2
o
 – São direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de São 

Paulo: 

VI – receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre: 

a) hipóteses diagnósticas; 

b) diagnósticos realizados; 

c) exames solicitados; 

d) ações terapêuticas; 

e) riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas 

propostas; 

f) duração prevista do tratamento proposto; 

g) no caso de procedimentos de diagnósticos e terapêuticos invasivos, a 

necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicada, o instrumental 

a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e 

conseqüências indesejáveis e a duração esperada do procedimento; 

h) exames e condutas a que será submetido; 

i) a finalidade dos materiais coletados para exame; 

j) alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes, no serviço de 

atendimento ou em outros serviços; e 

l) o que julgar necessário; 

VII – consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, com 

adequada informação, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele 

realizados. 

 

Verifica-se, assim, já em 1999, o reconhecimento do consentimento informado 

como direito do paciente, ao lado do direito de ser informado.  
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 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

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

correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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 OSELKA, Gabriel. Direitos dos pacientes e Legislação. Revista de Associação Médica Brasileira, São 

Paulo, v. 47, n. 2, abr./jun. 2001. Em comentário sobre a lei, Gabriel Oselka: “A Lei 10.241 não traz 

inovações éticas. Entretanto, com clareza e em linguagem adequada, regula vários aspectos do exercício 

profissional. Alguns são tão evidentes que parece até desproposital terem sido incluídos em Lei; outros, ainda 

controvertidos, encontram na Lei um esclarecimento muito necessário. Em seu conjunto, a Lei 10.241 

representa uma vitória dos pacientes e, também, dos profissionais de saúde. A aplicação prática é imediata; o 

papel didático será cumprido com o seu conhecimento pelos pacientes e profissionais da saúde e, 

eventualmente, pela adoção de leis semelhantes em outros Estados e no País como um todo”. 
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No Estado do Paraná, a Lei Estadual n
o
 14.254

268
, de 2003, tem redação 

semelhante, e garante o direito do paciente a ser informado e a consentir ou não com os 

procedimentos médicos. Elenca, portanto, dentre os direitos do usuário de serviços de 

saúde no Estado do Paraná, o direito de “receber informações claras, objetivas e 

compreensíveis” sobre:  

 

a) hipótese diagnosticas; b) diagnósticos realizados; c) exames solicitados; 

d) ações terapêuticas; e) riscos, benefícios e inconvenientes provenientes das 

medidas diagnosticas e terapêuticas propostas; f) duração prevista do tratamento 

proposto; g) no caso de procedimentos de diagnósticos terapêuticos invasivos, a 

necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicada, o instrumental 

a ser utilizado, as partes do corpo afetadas pelos procedimentos, os efeitos 

colaterais, os riscos e conseqüências indesejáveis e a duração esperada do 

procedimento; h) a localização da doença; i) exames e condutas a que será 

submetido; j) a finalidade dos materiais coletados para exames; k) alternativas de 

diagnósticos e terapêuticas existentes no serviço de atendimento ou em outros 

serviços; l) o que lugar necessário. 

 

Relativamente ao consentimento, a legislação estadual paranaense é mais detalhista 

que a legislação paulista
269

, tratando especificamente das hipóteses de tratamentos 

experimentais
270

, experimentação ou pesquisas
271

, e possibilidade de revogação do 

consentimento a qualquer instante
272

. 

O Conselho Nacional de Saúde – CNS – representa hoje a instância máxima de 

deliberação do Sistema Único de Saúde (SUS), e integra o Ministério da Saúde. Sua 

composição e competências vêm estabelecidas no Decreto n
o
 5.839, de 11 de julho de 

2006
273

. 
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 PARANÁ. Casa Civil do Governo do Estado do Paraná. Projeto de Lei n
o
 176, de 23 de dezembro de 

2003. Prestação de serviço e ações de saúde de qualquer natureza aos usuários do Sistema Único de Saúde – 
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 Como regra geral, a lei dispõe ser direito do paciente: “XII – consentir ou recusar procedimentos 

diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados e deve consentir de forma livre, voluntária, esclarecida 
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responsáveis; 
272

 XIV – revogar o consentimento anterior, a qualquer instante, por decisão livre, consciente e esclarecida, 

sem que lhe sejam imputadas sanções morais ou legais; 
273

 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 5.839, de 11 de julho de 2006. Dispõe sobre a organização, as 

atribuições e o processo eleitoral do Conselho Nacional de Saúde – CNS e dá outras providências. Disponível 
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No âmbito de suas atribuições, o CNS editou a Resolução n
o
 466/2012, que 

regulamenta as pesquisas com seres humanos, revogando a Resolução anterior, Resolução 

CNS n
o
 196/1996. 

Atualmente, o tema “pesquisa com seres humanos”, e, consequentemente, as 

normas trazidas pela Resolução estão sendo amplamente debatidas por força do Projeto de 

Lei do Senado Federal – PLS – n
o
 200/2015

274
, que dispõe sobre a pesquisa clínica.  

O projeto traz algumas modificações que iriam, caso aprovado, impactar 

significativamente a realização de pesquisas clínicas no País, como por exemplo, a 

extinção do modelo CEP/Conep. O projeto de lei vem sendo amplamente criticado, o que 

pode se perceber pelas cartas de algumas instituições manifestando-se contrárias à 

aprovação do PLS. Nesse sentido, pode-se destacar a Carta da Conep, apoiada, por 

exemplo, pela Fiocruz
275

. 

De qualquer modo, a ainda vigente Resolução n
o
 466/2012, traz importantes 

considerações sobre o consentimento para a pesquisa com seres humanos. Como já 

mencionado anteriormente, o consentimento para a pesquisa e o consentimento na prática 

clínica são substancialmente distintos. Nos dizeres de Joaquim Clotet
276

: 

 

[...] há uma característica fundamental que diferencia o consentimento informado 

de um paciente daquele do sujeito voluntário de uma experimentação não 

terapêutica para si próprio. O primeiro tem como fim um bem para ele próprio, 

por exemplo, a diminuição da dor, a recuperação de uma função, a saúde, etc... O 

segundo, nenhuma dessas vantagens. 

 

A Resolução CNS n
o
 466/2012 utiliza-se do termo “consentimento livre 

esclarecido” e estabelece os requisitos que devem ser observados quando da realização do 

processo de consentimento no âmbito da pesquisa com seres humanos.  

Pode-se ainda mencionar a Resolução CNS n
o
 441, de 12 de maio de 2011, que 

dispõe sobre “diretrizes para análise ética de projetos de pesquisas que envolvam 

armazenamento de material biológico humano ou uso de material armazenado em 

                                                                                                                                                    
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5839.htm>. Acesso em: 16 ago. 

2015. 
274

 As informações sobre a tramitação do Projeto de Lei podem ser encontradas no seguinte endereço: 

<http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=120560>.  
275

 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Fiocruz apoia carta da Conep contra PL que coloca em risco sistema 

de análise ética em pesquisas. Agência Fiocruz de notícias, 4 maio 2015. Disponível em: 

<http://www.agencia.fiocruz.br/fiocruz-apoia-carta-da-conep-contra-pl-que-coloca-em-risco-sistema-de-

an%C3%A1lise-%C3%A9tica-em-pesquisas>. Acesso em: 8 jul. 2015. 
276

 CLOTET, Joaquim. O consentimento informado nos Comitês de Ética em pesquisa e na prática médica: 

conceituação, origens e atualidade. Revista Bioética, Brasília, v. 3, n. 1, p. 51-59, 1995. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/430>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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pesquisas anteriores”, tema que está atualmente sendo discutido, ainda que 

tangencialmente, pelo Anteprojeto de Lei de proteção de dados pessoais
277

, em debate 

público promovido pelo Ministério da Justiça
278

 até 5 de julho de 2015. 

 

 

2.1.4 O Conselho Federal de Medicina e as Resoluções: uma normativa alternativa 

 

 

Mesmo com todo esse arcabouço normativo, muitas situações da área da saúde não 

são reguladas pela legislação brasileira, mas são disciplinadas pelo Conselho Federal de 

Medicina. 

O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia
279

 (art. 1
o
 da Lei n

o
 3.268, de 30 

de setembro de 1957), assim como os demais conselhos profissionais no país, integrando, 

assim, a Administração Pública indireta. Apesar de não ter competência para legislar, o 

CFM possui competência normativa, podendo editar Resoluções que são verdadeiras 

normas vinculantes, ainda que fiquem restritas às matérias próprias da Medicina. Ademais, 

esta autarquia possui também poder de fiscalização
280

. Segundo o art. 2
o
 da referida Lei

281
, 

é competência do Conselho Federal de Medicina, e competência residual dos Conselhos 

Regionais, editar normas atinentes ao exercício da profissão da Medicina. Dessa forma, é 

reconhecido seu poder normativo
282

.  

                                                 
277

 O APL fala em “dados sensíveis” como sendo “dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as 

convicções religiosas, filosóficas ou morais, as opiniões políticas, a filiação a sindicatos ou organizações de 

caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, bem como dados 

genéticos”.  
278

 A participação popular era viabilizada por meio do seguinte site: 

<http://participacao.mj.gov.br/dadospessoais/>. 
279

 Art. 1
o
. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-lei n

o
 7.955, 

de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado 

de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Cf. BRASIL. Lei n
o
 

3.268, de 30 de setembro de 1957. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3268.htm>. 

Acesso em: 16 ago. 2015. 
280

 PITELLI, Sérgio Domingos. O poder normativo do Conselho Federal de Medicina e o direito 

constitucional à saúde. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 38-59, mar. 2002. 
281

 Art. 2
o
. O conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética 

profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, 

cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina 

e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. Cf. BRASIL. Presidência da 

República. Lei n
o
 3.268, de 30 de setembro de 1957. Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3268.htm>. Acesso em: 16 ago. 

2015. 
282

 Sobre a eficácia das resoluções do CFM: “Assim admitido, podemos dizer que o poder fiscalizador e as 

Resoluções Normativas do CFM podem atuar com o importante instrumento a coadjuvar as políticas públicas 

de saúde, por meio, fundamentalmente, de dois mecanismos integrados: 1. produzindo normas que limitam e 
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O que ocorre, entretanto, é que, atualmente, muitas questões relacionadas à bioética 

vêm sendo regulamentadas por atividade normativa da administração pública, e não por lei, 

como deveria ser. E, apesar da delegação de competência legislativa à Administração 

Pública, segundo o art. 68, §1
o
, III, da Constituição Federal, não pode ser objeto de deleção 

legislação sobre direitos individuais. Isso faz com que se questione a legitimidade de 

diversas Resoluções do Conselho Federal de Medicina, que, direta ou indiretamente, 

acabam versando sobre essas questões, o que deveria ser feito por meio de lei. 

Especificamente sobre o consentimento informado, pode-se invocar a Resolução 

CFM n
o
 1081/1982

283
, que se encontra vigente segundo informações constantes do site do 

CFM. 

Por meio dessa Resolução o Conselho reconhece, desde a década de 80, que o 

paciente deve ser informado do “diagnóstico, prognóstico e tratamento de seu caso”, pois 

cabe ao paciente, ou a seus parentes ou responsáveis, “a inteira responsabilidade pelo 

consentimento de todo e qualquer ato de elucidação diagnóstica ou terapêutica”
284

. 

Ainda, reconhece que o médico deve comunicar ao paciente o “risco específico de 

todo e qualquer procedimento médico e cirúrgico”. 

A partir disso, impõe como dever do médico a solicitação do consentimento do 

paciente para realização do diagnóstico e terapêutica a que será submetido, admitindo-se o 

consentimento de alguém da família ou do responsável em caso de incapacidade.  

                                                                                                                                                    
coordenam a prática médica e simultaneamente balizam para o usuário seus direitos em pontos específicos, 

produzindo instrumentos legais que podem ser usados na restauração d o direito violado nos casos d e dano. 

Este, entretanto, não seria o único resultado concreto a obter mediante a prática de edição desse tipo de 

norma. Entendemos que essa produção normativa deveria ser sistematizada e seguir diretrizes previamente 

definidas, a partir de estudos que identificassem grandes áreas ou conjuntos de situações cuja regulação 

viesse a produzir efeitos concretos no exercício d a Medicina, do ponto de vista d a qualidade do serviço 

prestado ao usuário. Essa atividade abrangeria u m número apreciável de condutas médicas, aumentando as 

opções para uso individual das normas com o instrumento técnico-jurídico no exercício do direito de ação, 

mas, principalmente, direcionando de forma mais ativa possível a atividade médica em campos polêmicos 

com relação aos direitos e benefícios ao consumidor; 2. u m conjunto relativamente grande e estruturado, 

segundo diretrizes previamente estabeleci das, de normas com essas características potencializaria o efeito 

fiscalizador dos Conselhos, permitindo que o maior número possível d e condutas eventualmente lesivas ao 

usuário fossem identificadas e ações preventivas pudesse m ser levadas a efeito com muito mais freqüência e 

eficiência, antecipando-se e diminuindo a incidência do dano. Normas do subgrupo F2 poderiam ser 

utilizadas diretamente por instituições outras que não exclusivamente os Conselhos, a exemplo do Ministério 

Público, segundo j á tivemos a oportunidade de citar com referência à Resolução n
o
 1.451”. Cf. PITELLI, 

Sérgio Domingos. O poder normativo do Conselho Federal de Medicina e o direito constitucional à saúde. 

Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 38-59, mar. 2002. p. 55. 
283

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n
o
 1.081, de 12 de fevereiro de 1982. 

Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1982/1081_1982.htm>. Acesso em: 16 

ago. 2015. 
284

 Não se concorda com essa atribuição de responsabilidade, pois se defende neste estudo uma visão 

compartilhada do processo de tomada de decisão que envolve o processo de consentimento informado. 
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No caso de necropsia, também deve ser obtido o consentimento do paciente, 

preferencialmente no ato do internamento, mas isso não pode representar condição para o 

atendimento ou internamento do paciente. 

Ainda relativamente às normativas do CFM, a Resolução n
o
 1.931, de 17 de 

setembro de 2009, do Conselho Federal de Medicina, que instituiu o Código de Ética 

Médica, é o marco normativo que vai regulamentar o exercício da profissão da Medicina 

no país, substituindo o antigo Código de Ética Médica, instituído, por sua vez, pela 

Resolução CFM n
o
 1.246, de 26 de janeiro de 1988.  

No início de seu texto, o Conselho Federal de Medicina já reconhece que o 

profissional da medicina deve atuar na “busca de melhor relacionamento com o paciente e 

a garantia de maior autonomia à sua vontade”. Logo, percebe-se que, juntamente com a 

preservação da vida e da saúde, o médico deve garantir a autonomia de vontade do 

paciente, o que denota aquela gradativa substituição da visão paternalista da medicina por 

uma visão que coloca o paciente como centro de tomada de decisões
285

, cuja autonomia 

deve ser respeitada a princípio, considerando que isso é um modo de efetivação da 

dignidade da pessoa humana. 

A partir da análise de diversos dispositivos espalhados ao longo do Código, resta 

evidente a utilização de forma instrumental do consentimento informado como maneira de 

garantir a autonomia de vontade do paciente, expressa diretamente por ele quando possível, 

ou por intermédio de seu representante legal nos casos de incapacidade. E o termo 

“vulnerabilidade”
286

 é empregado uma única vez, quando trata dos sujeitos envolvidos 

com pesquisa com experimentação humana, possivelmente por influência do Relatório 

Belmont, que introduziu a utilização do termo em Bioética nesse contexto. 

Não se pretendeu esgotar, nessa análise, o ordenamento jurídico brasileiro no 

tocante ao consentimento. Mas são esses exemplos dos mais relevantes diplomas 

legislativos, por tratarem de questões centrais para a Bioética e para o Biodireito.  

Tais situações chegam ao Poder Judiciário, geralmente, em dois momentos: antes 

da realização do procedimento, quando necessária autorização judicial, ou após a sua 

realização, quando se pretende discutir ou a validade ou os efeitos do consentimento. 

                                                 
285

 SIQUEIRA, José Eduardo de. A bioética e a revisão dos códigos de conduta moral dos médicos no Brasil. 

Revista Bioética, v. 16, n. 1, p. 85-95, 2008. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/pdf/artigo_completo_jose_eduardo.pdf>. Acesso em: 28 jun. 

2015. 
286

 “Princípio XXIV. Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o 

médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da 

pesquisa”. 
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O descompasso entre o desenvolvimento tecnológico e a sua regulamentação 

jurídica abre um leque muito grande de possibilidades de decisão pelo Poder Judiciário, e, 

consequentemente, causa insegurança aos profissionais. 

Verifica-se, no campo do consentimento informado, que nem sempre as decisões 

acompanham o que diz a doutrina, ou mesmo a legislação.  

 

 

2.2 O consentimento informado nos Tribunais 

 

 

A jurisprudência é, segundo aponta Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “fonte 

„interpretativa‟ da lei, mas não chega a ser fonte do direito”
287

. Assim, deve-se conhecer o 

posicionamento dos Tribunais sobre o assunto. Foi analisado para o presente estudo o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

A análise da jurisprudência brasileira nos permite tirar conclusões acerca do 

entendimento predominante dos Tribunais em relação ao consentimento informado. 

 

 

2.2.1 Estudos anteriores 

 

 

Estudos anteriores tiveram por objeto essa análise, dos quais se destacam dois. 

O primeiro a ser relatado, realizado por Lívia Haygert Pithan
288

, analisou as 

decisões judiciais de 6 (seis) tribunais brasileiros (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

                                                 
287

 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 246. Segundo o autor, a jurisprudência não representa, no sistema romanístico, 

fonte do direito, ao contrário do que ocorre no sistema anglo-saxônico. “Apesar disso, é inegável o papel da 

jurisprudência romanística na constituição do direito. Se é verdade que o respeito à lei e a proibição da 

decisão contra legem constituem regras estruturais fortes do sistema, não podemos desconhecer, de um lado, 

a formação de interpretações uniformes e constantes que, se não inovam a lei, dão-lhe um sentido geral de 

orientação; é a chamada jurisprudência pacífica dos tribunais, que não obriga, mas de fato acaba por 

prevalecer. De outro lado, contudo, indo mais além, é conhecida a elaboração de verdadeiras normas 

jurídicas gerais e casos de lacuna que constituem uma espécie de costume praeter legem. Esse costume, em 

primeiro lugar, à diferença dos costumes em geral, resulta de uso jurisprudencial, isto é, decisões judiciais, 

que se repetem e se mantêm para casos semelhantes; em segundo lugar, sua convicção da necessidade não se 

relaciona diretamente aos endereçados das normas, mas aos juízes que emanam as decisões”. Cf. FERRAZ 

JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. p. 245-246. 
288

 PITHAN, Lívia Haygert. O consentimento informado no Poder Judiciário brasileiro. Revista da 

AMRIGS, Porto Alegre, v. 56, ano 56, p. 87-92, jan./mar. 2012. O artigo é fruto de pesquisa jurisprudencial 
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Tribunal de Justiça Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de 

Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Tribunal de Justiça de São 

Paulo), do período de janeiro de 2002 (data que a autora identificou como sendo do 

primeiro julgado nacional
289

 sobre o tema) a janeiro de 2009.  

A pesquisa da autora utilizou como método a busca nas bases de dados da internet, 

combinando os seguintes descritores selecionados: “consentimento informado, 

“consentimento esclarecido”, “consentimento livre e esclarecido” e “termo de 

consentimento”. Foi identificada uma distribuição não homogênea em relação aos 

descritores, prevalecendo o descritor “consentimento informado”. 

Das ementas das 264 referências a acórdãos, apenas 67 tratavam de ações de 

responsabilidade civil em assistência à saúde, sendo que, na verdade, representavam 

apenas 60 acórdãos diferentes, o que ocorreu pela utilização de mais de um dos descritores 

no mesmo acórdão. Esse foi então o número de decisões analisadas pela pesquisadora.  

Uma das principais conclusões a que a autora chegou é que o CDC é o fundamento 

normativo mais utilizado para esse tipo de demanda, todavia, afirma que “embora o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei federal n
o
 8.078/1990) seja aplicável à relação 

médico-paciente e fundamente o consentimento informado, este não pode ser encarado 

somente como uma exigência de consumo”
290

. Dentre os outros fundamentos normativos 

encontram-se o Código Civil, o Código de Ética Médica e a Constituição Federal – 

utilizada apenas em 1 dos acórdãos. 

Outra questão que foi objeto de análise foi a existência do “termo de consentimento 

informado” – modalidade escrita, portanto – a ser utilizado como meio de prova para o 

processo de informação. “Nosso Poder Judiciário ainda demonstra algumas confusões 

entre o significado do consentimento informado como processo e sua forma escrita 

documental”
291

. Verificou-se, assim, que a mera existência de termo escrito de 

consentimento informado não é garantia de um efetivo processo de informação e 

esclarecimento. 

                                                                                                                                                    
realizada para a tese de Doutorado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defendida em 

dezembro de 2009, sob orientação da Profª Drª Judith Martins-Costa e co-orientação do Prof. Dr. José 

Roberto Goldim. 
289

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 467.878/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta 

Turma, julgado em 5 de dezembro de 2002 Diário da Justiça, 10 fev. 2003.  
290

 PITHAN, Lívia Haygert. O consentimento informado no Poder Judiciário brasileiro. Revista da 

AMRIGS, Porto Alegre, v. 56, ano 56, p. 87-92, jan./mar. 2012. p. 87. 
291

 Ibid., p. 91. No caso específico das cirurgias de esterilização, verificou-se que, apesar da Lei de 

Planejamento Familiar exigir o termo por escrito, o Poder Judiciário não adotou uma postura legalista, 

admitindo outros meios de prova.  
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Por fim, conclui Lívia Pithan
292

: 

 

Conclui-se, portanto, que não basta existir termo de consentimento informado 

para haver prova do cumprimento dos deveres informativos pelos médicos. Ao 

contrário do que se pretende, ao formular documentos vagos, imprecisos ou 

incompreensíveis, pode-se constituir um indício probatório de que o paciente não 

foi adequadamente informado. Por outro lado, os termos de consentimento, caso 

sejam adequadamente elaborados, devem ser vistos também como ferramentas 

educacionais no processo de consentimento informado entre médico e paciente, 

para ajudar a informar os pacientes sobre uma intervenção médica e, desta 

forma, contribuir para a promoção de sua autonomia sanitária. 

 

O segundo estudo a ser relatado foi o desenvolvido por Gabriela Guz
293

, que 

analisou qualitativamente a jurisprudência brasileira. Identifica a autora que o foco da 

preocupação repousa na informação sobre os riscos dos procedimentos, prevalecendo o 

entendimento de que o dever de informar deve ser o mais amplo possível, abarcando, 

assim, todo e qualquer tipo de risco. Identifica, ainda, que a jurisprudência tem focado na 

transmissão da informação, e não no processo de comunicação. E, muitas vezes, as 

decisões consideram que a ausência de Termo de Consentimento Informado revelaria 

ausência – pelo menos para fins probatórios – de informação e esclarecimento, o que acaba 

por incentivar as práticas da “medicina defensiva”. Para tanto, conclui a pesquisadora:  

 

Nesse contexto, os tribunais brasileiros têm papel fundamental, à medida que, no 

caso concreto, a eles caberá delinear o consentimento livre e esclarecido 

enquanto questão existencial da tomada de decisão, ressaltando menos a mera 

transmissão de informações e a assinatura de papéis, e mais a participação do 

paciente, a troca de informações, e a qualidade da relação entre médico e 

paciente
294

. 

 

Aponta Gabriela Guz que três podem ser os critérios para se avaliar se a informação 

foi adequadamente revelada: o critério da prática profissional, o critério objetivo, e o 

critério subjetivo
295

. Conclui a autora que o critério mais utilizado pela jurisprudência 

                                                 
292

 PITHAN, Lívia Haygert. O consentimento informado no Poder Judiciário brasileiro. Revista da 

AMRIGS, Porto Alegre, v. 56, ano 56, p. 87-92, jan./mar. 2012. p. 91-92. 
293

 GUZ, Gabriela. O consentimento livre e esclarecido na jurisprudência dos tribunais brasileiros. Revista de 

Direito Sanitário, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 95-122, mar./jun. 2010. O artigo é fruto de pesquisa 

desenvolvida em dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo sob o título: “O consentimento livre e esclarecido na prática de assistência médica: um estudo da 

jurisprudência dos tribunais brasileiros”.  
294

 Ibid., p. 99-100 e p. 119. 
295

 “Três foram os critérios estabelecidos pela jurisprudência estadunidense: o da prática profissional, o 

objetivo e o subjetivo. O critério da prática profissional padroniza as informações a serem reveladas, que, por 

sua vez, são determinadas pelo costume da profissão. O critério objetivo igualmente padroniza as 

informações a serem transmitidas ao paciente. Entretanto, a determinação da necessária informação baseia-se 

não naquilo que outro profissional informaria em condições similares, mas no que uma hipotética pessoa 

sensata decidiria se estivesse adequadamente informada. Corresponde, pois, ao modelo de revelação de 
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brasileira é o critério objetivo, notadamente pela aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor à relação médico-paciente.  

Verifica-se, assim, a aplicação do conceito de “sujeito de direitos” em detrimento 

do conceito de “pessoa”, que levaria à adoção do critério subjetivo, por se adequar melhor 

às idiossincrasias da pessoa concreta. 

 

O critério subjetivo é eticamente ideal, pois, à medida que reconhece as 

necessidades de informação específicas de cada pessoa, possibilita o respeito à 

autonomia do paciente na tomada de decisões sobre a própria saúde. Além disso, 

constitui o critério que mais se aproxima da abordagem da „informação‟ 

enquanto um „processo de troca de informações‟ entre médico e paciente
296

. 

 

Paulo Antonio de Carvalho Fortes
297

 faz a distinção sobre os tipos de “falhas” que 

podem decorrer da atividade médica, quais sejam, as falhas técnicas, como sendo aquelas 

contrárias às leges artis, e as falhas contra o humanismo médico, como sendo aquelas que 

ferem direitos individuais da pessoa enquanto usuária dos serviços de saúde, dentre as 

quais entendemos se encaixar a falha na realização do processo de consentimento 

informado.  

Em pesquisa realizada sobre a responsabilidade civil por erro médico no Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que “a falta de consentimento informado é 

algo recorrente nas ações por erro médico”
298

, mas a pesquisa não teve por objeto essa 

análise, limitando-se a sugerir uma possível continuidade da pesquisa nessa linha.  

Todos esses dados demonstram o aumento crescente da judicialização da saúde 

tratando-se de ações de responsabilidade médica, sendo a falta ou falha na realização do 

processo de consentimento informado uma das queixas recorrentes.  

 

 

2.2.2 Metodologia utilizada 

 

 

                                                                                                                                                    
informações adotado pelo Código de Defesa do Consumidor. O critério subjetivo implica o abandono de 

fórmulas padronizadas da informação a ser revelada, de tal sorte que deve a mesma ser adequada às 

necessidades específicas do paciente concreto”. Ibid., p. 108. 
296

 GUZ, Gabriela. O consentimento livre e esclarecido na jurisprudência dos tribunais brasileiros. Revista de 

Direito Sanitário, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 95-122, mar./jun. 2010. p. 99-100 e p. 109. 
297

 FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. A responsabilidade médica nos Tribunais. 1994. (Tese de 

Doutorado) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. p. 15. 
298

 GARFINKEL, Ana. Responsabilidade civil por erro médico segundo a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do estado de São Paulo (síntese). Revista Direito GV, v. 3, n. 2, p. 37-58, jul./dez. 2007. p. 51. 
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A proposta para essa pesquisa é a de analisar a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, de janeiro de 2009 a dezembro de 2014. Os dados obtidos 

foram sistematizados em tabelas para possibilitar uma melhor compreensão dos resultados.  

Foi realizada pesquisa no banco de dados do TJSP
299

, por meio do “e-Saj – portal 

de serviços”, utilizando-se o termo “consentimento informado”, nos períodos de 

01/01/2009 a 31/12/2014. A pesquisa foi realizada ano a ano, bem como a análise dos 

resultados, de modo a possibilitar a percepção da evolução e das mudanças do 

entendimento do Tribunal. 

Ressalta-se que se a pesquisa fosse feita com outras palavras-chaves, os resultados 

seriam distintos, principalmente pelo fato de que se tem utilizado termos sinônimos nas 

decisões (como por exemplo, consentimento esclarecido, consentimento livre, 

consentimento livre e esclarecido), bem como se tem feito apenas referência ao dever de 

informação (ou dever de informar). Como o objetivo do presente estudo é justamente 

analisar como tem sido o entendimento da jurisprudência em relação ao instituto do 

consentimento informado, optou-se por fazer a pesquisa com essa palavra-chave apenas.  

Foram selecionados apenas os recursos de apelação, por trazerem mais informações 

quanto aos fatos possibilitando, assim, melhor análise, e evitando duplicidade de casos. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na pesquisa no banco de dados e seleção das 

decisões a serem analisadas por meio da leitura das ementas dos acórdãos. Aqueles que 

não tratavam de relação médico-paciente foram descartadas. 

Pela leitura das ementas das decisões que foram descartadas da análise, por não 

tratarem de relação médico paciente, verifica-se que tratam de relação de consumo, 

envolvendo ou não a área de saúde (como ocorre, por exemplo, com as ações envolvendo 

negativa de cobertura por planos de saúde e descredenciamento de clínicas, médicos e 

hospitais sem comunicação ao consumidor). Em todos os casos, todavia, utiliza-se a 

expressão “consentimento informado” para tratar do dever de informar como corolário do 

direito à informação, em todas as relações de consumo, e não apenas na área médica
300

. Por 

                                                 
299

 Para realizar a pesquisa foram seguidos os seguintes passos: 1. Acesso pelo site: 

<http://www.tjsp.jus.br/>. 2. Espaço “Advogado”, link “consulta de jurisprudência”, com redirecionamento 

para o site: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>. 3. No campo “Pesquisa Livre”, foi inserida a 

palavra-chave “consentimento informado”. 4. No campo data do julgamento, foi pesquisado de 01/01 a 31/12 

de cada ano, entre o período de 2009 a 2014. 5. No campo “Origem”, foi assinalado “2º grau”. 6. No campo 

“Tipo de decisão”, foi assinalado “Acórdãos”. A referência a todas as decisões que foram analisadas e 

consideradas para as conclusões aqui expostas encontram no anexo I. 
300

 Esse é o entendimento de Sérgio Cavalieri Filho, referido em diversos dos acórdãos (Cf. CAVALIERI 

FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011). 
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não dizerem respeito ao consentimento informado conforme estudamos aqui, as decisões 

não foram analisadas. 

A segunda etapa consistiu na leitura da íntegra dos acórdãos e análise segundo 

quatro critérios, quais sejam, polo passivo, marco normativo, procedimento realizado, 

presença do termo de consentimento informado. 

Após a leitura da íntegra dos acórdãos, algumas decisões foram descartadas da 

análise por não discutirem consentimento informado, tratando, por exemplo, de pedido de 

fornecimento de medicamentos e erro médico.  

A terceira etapa consistiu na análise dos julgados selecionados, que discutiram 

consentimento informado. Realizou-se, assim, uma análise quantitativa e uma análise 

qualitativa, segundo os critérios adotados.  

Não se pode notar um padrão na porcentagem dos acórdãos analisados, o que pode 

ser atribuído a diversos fatores, como por exemplo, o fato de não haver uniformidade 

quanto ao termo utilizado pelos magistrados, o que impõe limites à pesquisa pela base de 

dados e impossibilita que conclusões sejam tiradas a esse respeito.  

Por fim, foi feita uma análise qualitativa dos dados encontrados, buscando 

determinar qual o entendimento do Tribunal em relação ao instituto “consentimento 

informado” e o dever de informar. 

 

 

2.2.3 Resultados obtidos: a jurisprudência do TJSP de 2009 a 2014 

 

 

2.2.3.1 Análise quantitativa 

 

 

A pesquisa foi realizada ano a ano, e os resultados podem ser observados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Número de decisões (busca pelo termo “consentimento informado”) 
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Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados coletados no banco de dados do TJSP. 

 

Foram encontradas, no total, 363 referências. Pela análise das ementas, foram 

descartadas as decisões que não tratavam da relação médico-paciente, que representam 235 

das decisões encontradas (65%). Assim, 128 decisões foram analisadas (35%). 

No ano de 2009, a pesquisa identificou 25 acórdãos, sendo 10 acórdãos (40%) 

descartados após análise das ementas, por não tratarem de consentimento informado na 

área médica. Dos 15 acórdãos analisados na íntegra, 5 foram descartados por não 

discutirem a questão do consentimento informado, restando, portanto, 10 acórdãos. 

Desses últimos 5 acórdãos descartados, um deles merece ser analisado, apesar de 

não discutir propriamente o consentimento informado.  

Na Apelação n
o
 9125344-91.2007.8.26.0000

301
, pleiteia-se rescisão contratual em 

face do Plano de Saúde por recusa do médico em realizar a cirurgia em pessoa incapaz por 

ausência de assinatura do “Termo de Consentimento Informado” pelos representantes 

legais do incapaz. O Tribunal entendeu como recusa lícita por parte do médico para 

realização da cirurgia, tendo em vista a obrigatoriedade do consentimento para autorização 

da conduta médica. Ainda que não seja obrigatório na forma escrita, entendeu-se que a 

cirurgia não se realizou por culpa dos representantes legais do incapaz, e não por culpa do 

médico, que pode se recusar a realizar o procedimento diante da recusa em assinar o Termo 

de Consentimento. 

                                                 
301

 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n. 9125344-91.2007.8.26.0000, da 

Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator Desembargador 

Donegá Morandini. São Paulo, SP, 12 de maio de 2009. Ementa: Plano de saúde. Ação de rescisão 

contratual, cumulada com perdas e danos materiais e morais, precedida de medida cautelar inominada. 

Cirurgia no joelho direito do autor agendada. Não realização pela ausência de assinatura pelo responsável 

pelo paciente do “Termo de Consentimento Esclarecido”. Ato que implica na falta de autorização para a 

realização do ato cirúrgico. Licitude, ademais, da exigibilidade da assinatura do termo de consentimento. 

Obrigação do médico na obtenção prévia do consentimento do paciente. Razoabilidade da obtenção do 

consentimento pela forma escrita. Prática, ademais, que não é vedada pelo Conselho Regional de Medicina 

do Estado de São Paulo. Falta de realização da cirurgia, motivada pelo autor, que não se erige em causa 

eficiente para a rescisão do contrato que, em princípio, ainda remanesce. Ausência do dever de indenizar por 

parte das rés. Recusa que reflete exercício regular de um direito. 

 

 

Total de decisões 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Decisões encontradas 25 18 58 74 93 95 363 

Decisões descartadas 10 8 37 51 57 72 235 

Decisões selecionadas 15 10 21 23 36 23 128 
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Ainda que demonstre uma confusão entre o processo de consentimento informado e 

a assinatura do termo de consentimento informado, a decisão coloca a recusa da assinatura 

do termo como uma presunção do não consentimento dos representantes, sendo, portanto, 

lícita a recusa do médico que, em respeito às normas tanto éticas quanto jurídicas, apenas 

pode atuar depois de obtido o consentimento informado do paciente ou de seu 

representante legal.  

No ano de 2010, das 18 decisões encontradas com a pesquisa, 8 (44%) foram 

descartadas de plano por não tratarem de consentimento informado na área médica. Das 10 

decisões cujas ementas foram analisadas, mais 2 decisões foram descartadas, por não 

discutirem o consentimento informado, sendo analisadas, no total, 8 (44%) decisões. 

Interessante notar que das 8 decisões analisadas em 2010, nenhuma afirmou a 

existência de assinatura em “Termo de Consentimento Informado”, nem mesmo as 

decisões que tratavam de cirurgia contraceptiva, a despeito do fato de que a autorização 

por escrito é exigência da Lei de Planejamento Familiar. 

No ano de 2011, das 58 decisões localizadas, 37 (64%) foram descartadas após a 

leitura das ementas por não apresentarem relação com consentimento informado na relação 

médico-paciente. Após a leitura das 21 decisões analisadas, outras 6 decisões foram 

descartadas por não discutirem o instituto no corpo do julgado, restando, portanto, 15 

decisões a serem discutidas (26%). 

Das decisões que foram descartadas nesse segundo momento, alguns comentários 

devem ser feitos. Duas das decisões não discutiram a falta do consentimento informado do 

paciente pelo fato de a questão não ter sido questionada na inicial. Em uma das decisões, 

alega a Desembargadora: 

 

Malgrado a paraestesia fosse um fato previsível, sobreleva que não constou da 

inicial a ausência de consentimento informado como causa de pedir. E sem que 

o tema tenha sido posto em discussão na exordial, é de se pressupor que 

autora estava ciente dos riscos decorrentes da cirurgia‟ (Grifo nosso). TJSP. 

Apelação nº 0028023-25.2001.8.26.0000. 9ª Câmara de Direito Privado. 

Desembargadora Relatora Viviani Nicolau. Data do julgamento: 29/11/2011. 

 

As outras decisões também não tratam especificamente do consentimento 

informado, apenas trazem excerto de outros julgados ou de doutrina que mencionam o 

termo, e, por isso, não foram analisadas.  

No ano de 2012, a pesquisa resultou em 74 resultados de acórdãos que continham o 

termo “consentimento informado”. Após análise das ementas, 51 (69%) dessas decisões 
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foram descartadas por não guardarem relação com o tema. Das 23 decisões selecionadas, 

outras 7 decisões foram descartadas por não discutirem acerca do consentimento 

informado, restando, assim, 16 decisões (22%) a serem analisadas. 

Dessas 7 decisões descartadas, duas delas apenas não discutiram o instituto por 

falta de alegação na petição inicial e impossibilidade de inovação em sede de recurso. Em 

uma delas a discussão apenas foi feita pelo Desembargador em voto vencido. As outras 4 

decisões também não chegam a discutir o tema, limitando-se a mencionar a sua 

importância, mesmo em um dos casos que menciona existir “termo de consentimento 

informado”. 

No ano de 2013, foram identificados 93 acórdãos, e descartados 57 após análise das 

ementas. Posteriormente à análise dos julgados, mais 14 acórdãos foram descartados, por 

não discutirem o consentimento informado. Restaram, assim, 22 acórdãos analisados. 

Dessas 14 decisões descartadas em segundo momento de análise, a maioria delas tratava 

apenas do erro médico provocado pelo profissional, mencionando a necessidade do 

consentimento, mas sem discutir o contexto da informação no caso concreto. 

No ano de 2014, dos 95 acórdãos identificados, 72 foram descartados pela análise 

das ementas, restando 23 acórdãos a serem analisados. Desses 23 acórdãos, apenas 3 foram 

descartados por não apresentarem discussão acerca do consentimento informado.   

Note-se que 2 dos 3 acórdãos descartados não discutiram consentimento informado 

por se não ter sido matéria trazida pelos autores na inicial, não sendo admitida inovação em 

fase recursal. Todavia, dentre os acórdãos analisados, um merece destaque: entendeu o 

Tribunal que, mesmo que a informação não faça parte do pedido do autor, deve ser 

analisada por integrar a relação médico-paciente. Nesse sentido o acórdão proferido no 

Recurso de Apelação n
o
 0006145-36.2010.8.26.0127

302
: 

 

Além de todo exposto acima, há ainda um outro fator que reforça a 

responsabilidade civil da ré, qual seja, o dever anexo de informação do paciente, 

ínsito ao direito consumerista (arts. 6º., III e 31, ambos do CDC). Não há um 

termo de consentimento informado suficiente para ilidir a responsabilidade da 

médica pelo mau êxito da cirurgia. Na realidade não há sequer um termo 

genérico que advertindo objetivamente sobre os riscos daquela específica 

intervenção cirúrgica. Deve, entretanto, ser feita a ressalva de que isso não fez 

parte do pedido, embora integre o complexo de atividades que compõem o 

quadro de defeito do serviço.  

 

                                                 
302

 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n. 0006145-36.2010.8.26.0127, da 

Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator Desembargador 

Enio Zuliani. São Paulo, SP, 27 de março de 2014. 

 



96 

 

Esse não é, contudo, o entendimento predominante no TJSP, como se pode verificar 

pela quantidade de decisões que não discutiram o consentimento informado por se tratar de 

“inovação” em sede recursal.  

Pode-se visualizar, por fim, o número total das decisões encontradas que 

efetivamente discutiam o instituto “consentimento informado”, na Tabela 2: 

 

 

Tabela 2 – Número de decisões analisadas 

 

Font

e: 

Elab

orada pela autora. 

 

 

Dos 128 acórdãos selecionados para análise, apenas 91 (71%) deles discutiam 

efetivamente o consentimento informado ou o dever de informação, cujos resultados serão 

apresentados adiante.  

 

 

2.2.3.2 Análise qualitativa 

 

 

O primeiro aspecto a ser analisado trata do polo passivo das ações. Para tanto, 

utilizou-se da seguinte classificação: “profissional”, para se referir a todos os profissionais 

de saúde, “hospital”, para tratar tanto dos hospitais quanto das clínicas onde foram 

realizados os procedimentos; “plano de saúde”, englobando sem distinção as seguradoras 

de saúde; e “prefeitura”, para tratar das hipóteses em que a Administração Pública foi 

incluída no polo passivo sob alegação de responsabilidade do Estado por se tratar de 

Hospital público. Observe-se na Tabela 3 os resultados: 

  

 

  

Tabela 3 – Polo passivo 

 

Total de decisões 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Decisões selecionadas 15 10 21 23 36 23 128 

Decisões descartadas 05 02 06 07 14 03 37 

Decisões analisadas 10 08 15 16 22 20 91 
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Total de decisões 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Profissional 03 03 07 06 10 08 37 

Profissional e Hospital 02 02 04 06 08 07 29 

Profissional, Hospital e Plano de 

saúde 

- - - - - 01 01 

Prefeitura - 02 - - 01 - 03 

Médico e Prefeitura - - - - 01 - 01 

Profissional e plano de saúde 03 - 01 - 01 01 06 

Hospital 02 01 02 04 01 02 12 

Hospital e plano de saúde - - 01 - - - 01 

Plano de Saúde - - - - - 01 01 

TOTAL 10 08 15 16 22 20 91 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Verifica-se, assim, que o profissional de saúde
303

, isoladamente, é requerido em 

41% dos casos, e, em conjunto com outros sujeitos passivos, em 81% dos casos. 

Representa, portanto, o sujeito mais demandado em ações desse tipo. 

Em segundo lugar aparece o hospital, enquanto estabelecimento de saúde onde foi 

realizado o procedimento, com aparição em 47% dos casos. Isoladamente, o hospital foi 

requerido em 13% dos processos, figurando, na maioria dos casos, em litisconsórcio 

passivo com o profissional de saúde, em 31% dos casos. 

Em terceiro lugar encontra-se o plano de saúde, que figura em 10% dos casos. 

Em quarto lugar figura a Administração Pública (Prefeitura) em 4% dos casos. 

Essa ampla possibilidade de sujeitos no polo passivo das ações deve-se à 

solidariedade dos fornecedores, prevista pelo CDC
304

, e amplamente admitida pela 

jurisprudência.  

Relativamente ao marco normativo, segundo aspecto analisado, na maioria dos 

casos foi feita referência a normas de responsabilidade civil, tanto relativamente ao CC, 

quanto ao CDC, especificamente o seu art. 14. Isso se deve ao fato de que os pedidos 

indenizatórios, ainda que se utilizem da teoria do consentimento informado para 

                                                 
303

 Oportuno esclarecer que nos 91 acórdãos analisados encontrou-se ações contra médicos e contra dentistas, 

sendo estes, portanto, os profissionais de saúde a que se faz referência.  
304

 Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou 

representantes autônomos. 
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fundamentar o pleito, utilizam-na conjuntamente com hipóteses de erro médico. Há, assim, 

uma dupla fundamentação: (i) falha na prestação do serviço; (ii) falha do cumprimento do 

dever de informar.  

Fica, assim, prejudicada a análise do marco normativo utilizado para tratar do 

consentimento informado, pois a maioria dos acórdãos faz menção ao Código Civil ou ao 

Código de Defesa do Consumidor no que tange a responsabilidade médica, enquanto 

alguns falam do dever de informar previsto no CDC ou no Código de Ética Médica.  

Nenhum dos julgados analisados buscou a fundamentação na Constituição Federal, 

para tratar do direito à autonomia ou à dignidade da pessoa humana. Os poucos acórdãos 

que mencionaram dispositivos constitucionais, fizeram-no em relação ao art. 5
o
, incisos V 

e X, para tratar da responsabilização por dano moral e dano material. 

O terceiro aspecto a ser analisado diz respeito ao procedimento que foi realizado e 

que originou a demanda por falha no dever de informar. Os resultados encontram-se na 

Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Procedimento realizado 

Total de decisões 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Cirurgia Plástica 03 02 04 04 02 06 21 

Cirurgia Contraceptiva 02 03 03 06 04 03 21 

Outros procedimentos cirúrgicos 02 02 02 - 07 05 18 

Outros procedimentos estéticos - 01 01 - 02 - 04 

Tratamento Odontológico 01 - 03 02 04 02 12 

Uso de medicamento - - - - 01 01 02 

Cateterismo 01 - - - - 01 02 

Choque anafilático - - 01 - - 01 02 

Exames - - - 03 01 - 04 

Outros 01 - 01 01 01 01 05 

TOTAL 10 08 15 16 22 20 91 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Em relação aos procedimentos realizados que originaram as demandas por falha no 

dever de informar, isoladamente ou em conjunto com alegação de “erro médico”, 

verificou-se que os procedimentos cirúrgicos, incluindo as cirurgias plásticas e as cirurgias 
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contraceptivas, são os procedimentos que mais originaram demandas judiciais, 

correspondendo a 66% dos casos.  

Dentre os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias plásticas e as cirurgias 

contraceptivas tiveram o mesmo número de ocorrências, representando cada uma 23% dos 

casos analisados.  

A cirurgia plástica, de modo geral, é considerada pela doutrina como obrigação de 

resultado, vale dizer, o médico se obriga a obter êxito no procedimento. A maioria das 

demandas, dessa forma, continham reclamações e descontentamento com os resultados 

obtidos com a realização da cirurgia. Todavia, o que se verifica nesses casos, é que se está 

lidando com expectativas criadas pelas pessoas que se submeteram ao procedimento. 

Assim, quando verificado por perícia que não houve erro do médico quando da realização 

do procedimento, e que a reação adversa, complicação ou ocorrência era prevista pela 

literatura médica, não se está diante de modalidade de erro médico. Isso, todavia, não 

exclui o dever do profissional de saúde de informar sobre os riscos daquele procedimento.  

Sobre a extensão da informação, merece apreciação a seguinte decisão, proferida no 

Recurso de Apelação n
o
 0740140-37.1997.8.26.0100

305
: 

 

Por aí também se vê que não tem razão a r. sentença, data venia, quando 

argumenta com a falta de dever de informação dos médicos. Se a morte se deu 

por causa natural não detectável previamente, como está provado nos autos pela 

perícia médica, consoante penso ter demonstrado, e, principalmente, como se 

visto, o risco operatório era “I”, o menor dos riscos, simplesmente não havia do 

que ser a paciente alertada. Não cabia ao médico mais do que exigir o exame pré 

operatório por cardiologista, como efetivamente o fez. [...] Caberia o alerta 

pertinente a riscos previsíveis. Do imponderável não cabia alertar a paciente. 

 

Verifica-se, assim, que o Desembargador, acertadamente a nosso ver, considera que 

não há obrigação do médico de alertar sobre os riscos imprevisíveis do procedimento. 

Ademais, exigir do profissional que alerte ao paciente sobre todas as ocorrências possíveis 

                                                 
305

 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 10ª Câmara de Direito Privado. Apelação n
o
 0740140-

37.1997.8.26.0100. Relator Desembargador Cesar Ciampolini. Data do julgamento: 21 de janeiro de 2014. 

EMENTA: “Responsabilidade civil de médicos por cirurgia plástica que resultou no óbito da paciente, por 

embolia pulmonar. Prova pericial contundente no sentido de que se trata de mal imprevisível que dificilmente 

se pode diagnosticar ou prever com antecedência. Seja de meios ou de resultado a atividade que 

desempenham os cirurgiões plásticos, são passíveis de alegação e comprovação as tradicionais causas 

excludentes da responsabilidade civil, dentre elas o caso fortuito e a força maior. Não se pode, ademais, 

exigir do médico que alerte o paciente senão dos riscos previsíveis do ato cirúrgico, não cabendo adverti-lo 

do imponderável. A responsabilidade da clínica em que feita a cirurgia não é objetiva, dependendo de prova 

de culpa. E, de todo o modo, ainda que houvesse, como entende parcela da doutrina, uma obrigação de 

garantia, nada se podendo apodar ao procedimento dos cirurgiões e não tendo havido intercorrências no ato 

cirúrgico, a clínica não responde pelo sucedido. Sentença de procedência da ação que se reforma. Apelação 

dos médicos e da clínica a que se dá provimento, prejudicado o exame de recurso dos autores da ação de 

indenização”. 
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é inviável, visto que todo procedimento suporta uma série de riscos, que podem ser 

potencializados pelas condições orgânicas do paciente, o que nem sempre pode ser previsto 

pelo profissional. Aí, então, a necessidade da ponderação para delimitar qual o alcance – e 

quais os limites – do dever de informar do profissional de saúde. 

Esse entendimento não é pacífico. Muitas decisões entendem o contrário, 

defendendo que o dever de informar deve ser o mais amplo possível, de modo a abarcar 

todos os eventos e riscos possíveis de que se tenha conhecimento. Nesse sentido, a 

Apelação n
o
 9130641-45.2008.8.26.0000

306
:  

 

Assim sendo, se os riscos estão descritos na literatura médica e são amplamente 

conhecidos pelos profissionais que atuam na área, resta evidente que tal 

informação não pode ser sonegada do paciente, que deve ser expressa e 

inequivocamente advertido a esse respeito antes de consentir na realização do 

procedimento. E a ausência de tal informação também deve ser considerada falha 

culposa do profissional na prestação do serviço. 

 

Assim, em relação ao conteúdo do “termo de consentimento”, confira-se a decisão 

em sede de Apelação n
o
 0018280-11.2009.8.26.0032

307
: 

 

Diz apenas que o resultado pode não ser alcançado por fatores ligados ao próprio 

paciente, como elasticidade e textura da pele. É pouco. Deveria advertir, 

inclusive com estatísticas tiradas da literatura médica, não só a possibilidade, e 

sim, qual a probabilidade da cirurgia acarretar cicatrizes extensas, de coloração 

escura ou inestéticas de outra forma, e a possibilidade de corrigi-las. No mais, 

deveria informar qual a expectativa real que poderia ter o paciente acerca dos 

resultados da cirurgia, de modo a adequar as esperanças do consumidor com a 

possibilidade real de correção dos problemas, de acordo com a melhor técnica 

médica. 

 

As cirurgias contraceptivas encontram regulação própria na Lei n
o
 9.263/1996 – Lei 

do Planejamento Familiar – que já foi analisada anteriormente.  

Apesar do art. 10 da Lei prever a necessidade do consentimento por escrito, cuja 

finalidade consiste em advertir sobre os riscos do procedimento, inclusive em relação à 
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 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n
o
 9130641-45.2008.8.26.0000, da 

Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator Desembargador 

Erickson Gavazza Marquez. São Paulo, SP, 25 de julho de 2012. 
307

 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n
o
 0018280-11.2009.8.26.0032, da 

Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator Desembargador 

Francisco Loureiro. São Paulo, SP, 25 de julho de 2013. 



101 

 

falibilidade do procedimento, conforme disposto no § 1
o308

, encontram-se decisões que 

entendem em sentido contrário. Nesse sentido, Apelação n
o
 0013990-41.2006.8.26.0554

309
:  

 

Desse modo, mesmo que não haja comprovação nos autos de que a ré teria 

prestado as informações acerca da remota falibilidade do procedimento de 

laqueadura tubária, tais esclarecimentos são desnecessários, ante a notória 

inexistência de método contraceptivo 100% confiável. [...] Por fim, não assiste 

razão à autora também quando pretende responsabilizar a apelada pela 

inadequação do previsto no artigo 10 da Lei n° 9.263/96 (Lei do Planejamento 

Familiar), pois a determinação contida em tal dispositivo visa desencorajar a 

esterilização precoce, e não advertir o paciente quanto à possibilidade de 

ineficiência do método. 

 

Mesmo nos casos em que se reconhece a obrigação de resultado, como é o caso dos 

exames diagnósticos, há parâmetros a serem analisados para concessão de indenização, 

bem como outros requisitos para configuração da responsabilidade civil, como dano e nexo 

de causalidade. A discussão sobre o dano fica perceptível na análise da Apelação n
o
 

9130136-20.2009.8.26.0000
310

, em que, apesar do erro de diagnóstico sobre uma gravidez 

de mulher que se submetia a tratamento para engravidar por meio de fertilização in vitro, 

não há violação a direitos da personalidade, uma vez que se sabia das circunstâncias do 

tratamento de fertilização, inclusive da possibilidade de aborto espontâneo, a não justificar, 

portanto, a obrigação de indenizar. 

No caso dos tratamentos odontológicos, que apareceram em 4
o
 lugar dos 

procedimentos mais demandados, representando 13% dos casos analisados, pode-se 

verificar que em apenas 2 dos 12 casos há notícia de termo de consentimento informado. 

Todavia, em alguns casos pode-se inferir que houve informação adequada pelas anotações 

constantes do prontuário odontológico. 

                                                 
308

 “É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em 

documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, 

dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes”. 
309

 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n
o
 0013990-41.2006.8.26.0554, da 

Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator Desembargador 

Carlos Henrique Miguel Trevisan. São Paulo, SP, 19 de abril de 2012. 
310

 EMENTA: DANO MORAL Responsabilidade Civil Paciente que se submetia a tratamento para 

engravidar por meio de fertilização in vitro/ICSI Exame de laboratório com falso positivo para gravidez 

Afirmação dos autores de terem sofrido dano moral, em razão do erro na digitação do exame, apontando 

inicialmente resultado correspondente à existência da gravidez, que gerou grande felicidade e euforia, 

frustrada pela verificação do equívoco, revertendo em dor, revolta, tristeza, transtornos pessoais pela 

frustração do maior sonho do casal – Os autores sabiam tanto da possibilidade da frustração do tratamento, 

quanto do risco de que uma gravidez real pudesse não vingar – Nas circunstâncias, em razão do tratamento 

que estava sendo realizado, era previsível até mesmo um abortamento espontâneo, de forma que, sem 

justificar o erro crasso praticado pela requerida, que disponibilizou um exame com resultado errado, o 

conhecimento posterior da inexistência da gravidez deve ser equiparado a mero aborrecimento ou frustração, 

sem violação à esfera dos direitos da personalidade, não se caracterizando o dano moral Improcedência da 

ação Recurso provido. 
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Em edição n
o
 147 do “Crosp em notícia”

311
, o Conselho identificou que as 

especialidades de Prótese, Implantodontia e Ortodontia são as áreas que concentraram o 

maior número de denúncias ao Conselho entre os anos de 2013 e 2014. Na maioria dos 

casos o conflito teve origem na falha da informação e na ausência de documentação que 

poderia “oferecer mais segurança ao profissional e fundamentar esclarecimentos ao 

paciente sem os dissabores de uma demanda ética ou judicial”. 

O Código de Ética Odontológica vigente, aprovado pela Resolução CFO n
o
 

118/2012, dispõe que constitui infração ética “iniciar qualquer procedimento ou tratamento 

odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, exceto 

em casos de urgência ou emergência”. Também constitui infração ética: “deixar de 

esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento”. 

O Código ainda é tímido a esse respeito, mas mesmo assim, o profissional que 

realiza um procedimento sem o consentimento do paciente pode sofrer um processo ético-

disciplinar, além de enfrentar problemas na esfera judicial. A isso se soma o fato de que o 

TJSP entende majoritariamente que as obrigações dos odontologistas são obrigações de 

resultado, presumindo-se a culpa do profissional caso não atinja o resultado almejado, 

cabendo a ele a prova de que informou adequadamente e de que o resultado adveio de 

circunstâncias alheias à sua vontade.  

O quarto aspecto analisado trata da presença do “Termo de Consentimento 

Informado”. Como fruto da denominada “medicina defensiva”, como será explicado 

oportunamente, exige-se a assinatura do termo de consentimento por parte do paciente ou 

de seu representante legal, de modo a eximir o profissional de saúde da responsabilidade 

de seus atos, com fundamento no “consentimento” do paciente. Os resultados encontram-

se na Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Termo de consentimento informado 

                                                 
311

 JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO. Crosp em notícia, 

São Paulo: Conselho Regional de Odontologia, ano 21, ed. 147, mar. 2015. p. 8. 

 

Total de decisões 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Ausência de Termo 07 08 13 09 14 13 64 

Presença de Termo 03 - 02 07 08 07 27 

TOTAL 10 08 15 16 22 20 91 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Pode-se inferir, todavia, que, ainda que a doutrina do consentimento informado 

entenda que o documento não é obrigatório, pois realmente não o é, uma vez que vigente o 

princípio da liberdade de formas, previsto pelo art. 107 do CC
312

, salvo nos casos 

expressamente previstos em lei, não é esse o entendimento do TJSP. 

Na maioria dos casos, entendeu-se obrigatório o consentimento por escrito do 

paciente, e sua ausência representaria indícios do não cumprimento do dever de informar. 

Sobre a exigência do consentimento por escrito, veja-se o acórdão 0153702-

11.2010.8.26.0100: 

 

Por oportuno, cumpre frisar que não há nos autos nenhum documento 

comprobatório, devidamente assinado pela paciente, dando conta de ter sido 

previamente informada sobre os referidos riscos e possíveis complicações, 

exsurgindo, assim, o dever de indenizar do médico e do hospital. Aliás, vazia a 

alegação de que é suficiente o esclarecimento verbal à paciente, ante a 

inobservância às disposições preconizadas pela legislação consumerista, posto 

que tal medida não substitui o necessário termo de consentimento para casos 

dessa natureza. 

 

Ademais, a prova da informação cabe ao profissional de saúde, por ser aplicável a 

inversão do ônus da prova prevista pelo CDC, e, assim, quando o processo de 

consentimento informado é realizado exclusivamente via oral, ainda que seja válido, 

prejudicada está a prova no bojo do processo. 

Em alguns casos, por outro lado, o TJSP inferiu a partir de outros elementos do 

processo, como por exemplo, prova testemunhal, ou ainda a partir de outros documentos, 

como por exemplo, o prontuário médico, de que as informações foram prestadas pelo 

profissional de saúde. A nosso ver, esse entendimento, apesar de não ser majoritário, é o 

mais adequado, por não haver imposição legal em sentido contrário. 

Há ainda casos, com os quais não se concorda, em que o TJSP presumiu a 

informação, por se tratar de “fatos notórios” e de amplo conhecimento. Cita-se como 

exemplo dois julgados: (i) um que trata de cirurgia contraceptiva e afirma que é de amplo 

conhecimento que os métodos contraceptivos não são 100% seguros; e (ii) que afirma que 

a paciente, por suas condições profissionais e sociais, deveria ter conhecimento dos riscos 
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 Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 

expressamente a exigir. 
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do uso do medicamento, ainda que off label, não podendo alegar que não sabia dos riscos. 

Assim, confira-se: 

 

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que a paciente não foi 

devidamente informada dos riscos do seu tratamento, prepondera que as 

circunstâncias favorecem a negativa da apelada, a médica. Afinal, era paciente 

desde o ano 2000, ou seja, seis anos antes do início desses cuidados, em 2006, o 

que sugere uma boa relação de confiança e convivência, especialmente por se 

cuidar de mulher e uma atividade dermatológica voltada a acentuada estética. 

Também, como encontrado nos autos, era diretora de grupo financeiro, o que 

orienta a segura conclusão de se cuidar de pessoa bem esclarecida e com amplo 

acesso a informações, também de suas opções. Nesse vértice, sem uma patologia 

e com a certeza de não ser culturalmente usual a exigência de concordância 

escrita nessas relações profissionais, emerge ser forte a presunção de 

atendimento a esse dever da médica
313

.  

 

Os acórdãos, de modo geral, não discutem a questão da capacidade para consentir, 

ainda que em muitos casos, especialmente nos de cirurgia contraceptiva, esteja-se diante de 

pessoas social e economicamente vulneráveis. Cabe mencionar, todavia, que um dos 

acórdãos, de 2012, discutia dano sofrido por menor, limitando-se a mencionar tal 

característica do autor, e a assinatura do Termo de Consentimento por seu representante 

legal (Apelação n
o
 0132574-37.2007.8.26.0100).  

 

 

2.2.3.3 Consentimento Informado como dever de informar 

 

 

Há, em alguns casos, divergência do Poder Judiciário quanto à análise do 

cumprimento do dever de informação, como aconteceu no julgamento da apelação n
o
 

0003929-73.2003.8.26.0604
314

. Em voto vencido, o Desembargador entendeu que não se 

cumpriu com o dever de informar, alegando que “Não há, nos autos, entretanto, qualquer 

demonstração dos requeridos de que orientaram o autor varão a se submeter, após um ano, 
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 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 4ª Câmara de Direito Privado. Apelação n
o
 0204935-

18.2008.8.26.0100. Relator Desembargador Teixeira Leite. Data de julgamento: 13 de fevereiro de 2014. 

EMENTA: ERRO MÉDICO. Indenização por danos morais. Apelante que sustenta que a prescrição de 

medicamento denominado Flutamida, para tratamento de acne desencadeou o falecimento de sua filha. Laudo 

pericial que não acusa nenhuma falha da apelada. Exames médicos realizados que demonstravam a 

possibilidade deste tratamento. Uso off label que é muito recorrente na literatura médica. Dosagem do 

remédio adequada. Conduta médica correta. Recurso desprovido. 
314

 EMENTA: Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. Ocorrência de gravidez após a realização de 

vasectomia no marido. É de meio a obrigação assumida pelo cirurgião. Comprovada a advertência sobre os 

efeitos e os riscos da cirurgia. Não demonstrado o nexo causai improcedente é a ação de indenização. 

Recanalização espontânea. Recurso não provido. 
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ou periodicamente, a testes que assegurassem que o sucesso da cirurgia permanecia”. 

Todavia, prevaleceu o entendimento de que fora sim cumprido o dever de indenizar, 

alegando o relator que “Assim, foi observada a exigência legal de autorização e 

esclarecimento a respeito dos riscos, vantagens e desvantagens da cirurgia”. Não 

menciona, todavia, se há termo de consentimento informado.  

Nota-se, em 2010, ainda uma relutância da jurisprudência em adotar a falha do 

dever de informar como inadimplemento, gerando, assim, dever de indenizar por 

ocorrência de danos morais. 

Veja-se, nesse caso, voto vencido exarado pelo Desembargador Luiz Antonio de 

Godoy, no julgamento do Recurso de Apelação n
o
 0001010-22.2002.8.26.0451

315
: 

 

Respeitado o sofrimento do apelante, tendo-se em conta a simplicidade da 

intervenção realizada em seu joelho direito para diagnóstico de possível lesão 

(artroscopia), eventual deficiência na informação acerca dos riscos do 

procedimento é questão absolutamente secundária na hipótese. Não se mostra 

razoável no caso exigir do médico que enumerasse as possíveis, mas 

improváveis complicações do exame aconselhado e efetivado; tampouco há de se 

presumir, por não se recordar de ter alertado o paciente especificamente sobre o 

risco de eventual „incapacidade de trabalho‟ (fls. 301), não ter cumprido o seu 

dever de informação. [...] O importante é que a falta profissional relacionada ao 

dever de informação seja de tal gravidade que venha a tolher a liberdade de 

escolha do paciente, o que, na hipótese, no meu sentir, não passou de mera 

conjectura. 

 

O entendimento que predominou no caso, todavia, foi no sentido de 

descumprimento do dever de informar, apto a gerar responsabilização por danos morais. 

O posicionamento do TJSP vem mudando, no sentido de reconhecer o 

descumprimento do dever de informar como lesão autônoma. Em 2013, pode-se encontrar 

julgado nesse sentido: 

 

Destaco que a violação ao dever de informação, ou de obter consentimento do 

paciente a determinadas práticas constitui lesão autônoma, pois invadem a 

liberdade de dispor do próprio corpo e atingem direito da personalidade, 

independentemente do resultado da intervenção cirúrgica em si mesma (Ricardo 

Luiz Lorenzetti, Responsabilidad Civil de los Medicos, Rubinzal-Culzoni 

Editores, tomo I, p. 211)
316

. 
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 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n
o
 0001010-22.2002.8.26.0451, da 

Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator Desembargador 

De Santi Ribeiro. São Paulo, SP, 23 de novembro de 2010. 
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 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 6ª Câmara de Direito Privado. Apelação n
o
 0008022-

43.2007.8.26.0506. Relator Desembargador Francisco Loureiro. Data do julgamento: 27 de junho de 2013. 

EMENTA: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por erro médico. Autora que atribui a ações e 

omissões dos corréus seu estado atual de saúde. Perícia que constatou adequação técnica do procedimento 

cirúrgico adotado. Exame pré-operatório que constatou tumor compatível com hipóteses diagnósticas de 
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Decisão paradigmática é a proferida no julgamento da Apelação n
o
 0651996-

82.2000.8.26.0100
317

, de 2013, em que o Tribunal reconhece não haver erro na realização 

do procedimento cirúrgico, mas entende que houve dano pela falha do dever de informar 

das intercorrências após a cirurgia. Verifica-se, assim, indícios do reconhecimento do 

dever de informar como obrigação independente da obrigação principal, e, seu não 

cumprimento como inadimplemento apto a ensejar dever de indenizar, por representar 

lesão a direito da personalidade.  

                                                                                                                                                    
neurinoma e ependimoma, a exigir extirpação pronta do nódulo, com o objetivo de se evitar seu avanço, bem 

como proceder à análise anatomopatológica de sua agressividade. Acesso a exame que infirma tese de 

ausência de informação da autora quanto ao procedimento que seria realizado. Consentimento prévio da 

autora, ademais, para realização de procedimentos necessários ao tratamento de sua saúde. Ausência de nexo 

de causalidade entre ações ou omissões dos corréus e estado de saúde da autora descrito na petição inicial. 

Dever de indenizar, ainda que em relação de consumo, que exige nexo de causalidade entre condutas 

omissivas ou comissivas e danos apontados. Prova técnica cuidadosamente elaborada por profissional da área 

médica concluiu, sem sombra de dúvidas, que o diagnóstico e o tratamento oferecidos ao paciente foram 

adequados e irrepreensíveis. Ausência de prova sobre possível erro médico ou falha na prestação dos serviços 

hospitalares. Ação improcedente. Recurso improvido”. 
317

 ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE E MÉDICO RESPONSÁVEL PELA 

CIRURGIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DIVERGÊNCIA COM OS EXAMES 

PRÉVIOS. POSSIBILIDADE. A ULTRASSONOGRAFIA É APENAS SUGESTIVA 

DE DIAGNÓSTICO. ERRO MÉDICO E DE DIAGNÓSTICO NÃO CARACTERIZADOS. ERRO 

MÉDICO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E PRECISA ACERCA DAS 

INTERCORRÊNCIAS DA CIRURGIA. A AUTORA SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DE QUE 

PARTE DIVERSA DE SEU CORPO FOI OPERADA NOS EXAMES PÓS OPERATÓRIOS. OFENSA AO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSENTIMENTO INFORMADO. DESCUMPRIMENTO 

DE NORMA ÉTICA. DEVER DO MÉDICO DE INFORMAR O PACIENTE SOBRE O 

PROCEDIMENTO. PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO. 

1. Indenização. Erro médico e erro de diagnóstico. Não caracterização. A perícia concluiu que o ovário e a 

trompa direitos da autora precisavam ser retirados pela existência de cisto. A existência de cisto no ovário 

esquerdo não se confirmou e o problema por ele apresentado foi corrigido na cirurgia. 

2. Exames de ultrassonografia prévios à cirurgia. A perícia relatou que os exames pré-operatórios são apenas 

sugestivos de diagnóstico que, no caso da autora, não se confirmou em relação 

ao ovário esquerdo, mas sim em relação ao direito. 

3. Ausência de caracterização de erro de diagnóstico e de procedimento. Perícia válida e ausência de 

indicativos de que o relatório da cirurgia foi alterado. 

4. Plano de saúde e cirurgião. Relação com a autora de cunho consumerista. Código de Defesa do 

Consumidor. Aplicação. Dever de informação. Não observação. Os réus tinham o dever de bem informar a 

autora acerca das intercorrências da cirurgia. Consta nos autos que a autora somente teve conhecimento de 

que foram extraídos os órgãos direitos ao invés dos esquerdos nos exames pós-operatórios. 

5. Os réus não informaram adequadamente a autora. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. 

Indenização pelo dano moral. Abalo que é reconhecido in re ipsa. Responsabilidade civil subjetiva do corréu 

caracterizada pela negligência no dever de informar. 

6. Consentimento informado. Descumprimento de norma ética. Dever do médico informar o paciente sobre o 

procedimento. Restou inequivocamente caracterizado o dano moral que, nesses casos, configura-se in re ipsa, 

ou seja, decorre do fato em si. É intuitivo que a pessoa que é internada em hospital para cirurgia de extração 

de ovário esquerdo e descobre tempos depois que foi retirado seu ovário direito sem ter sido informada e sem 

ter sido orientada acerca dessa possibilidade antes do ato cirúrgico, sofre dano moral, porque a situação 

ultrapassa o infortúnio normal, agravado pelo fato de se tratar de mulher com intenção de engravidar. 

7. Indenização. Valor que deve ser fixado com proporcionalidade/razoabilidade. Valor fixado em R$ 

10.000,00, atualizado desta decisão (Súmula n
o
 362 do STJ), acrescido de juros de mora da data do fato. 

Recurso parcialmente provido. 
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Alguns julgados, todavia, reconhecem que a ausência de termo de consentimento 

assinado não representa ausência de informação: “O fato de não haver documento assinado 

pelo paciente não permite inferir que não houve consentimento informado, na medida em 

que não constitui providencia comum na prestação de serviços dessa natureza” (Apelação 

n
o
 0118496-14.2007.8.26.0011

318
). 

Cabe ainda destacar as considerações emanadas pelo Desembargador Miguel 

Brandi, quando do julgamento da Apelação n
o
 0003113-67.2011.8.26.0004, para quem: 

 

A relação existente entre as partes é de consumo e se sujeita ao Código de 

Defesa do Consumidor. É certo que a obrigação do médico é de resultado e é 

certo que foram juntados pelos réus termos de consentimentos assinados pelos 

autores, nos quais estes declaram ter entendido os procedimentos utilizados pelos 

réus para viabilizar a gravidez da autora, bem como que todas suas dúvidas 

foram esclarecidas. Entretanto, cabe observar que os autores são consumidores. 

Eles não detêm conhecimento técnico algum sobre os procedimentos efetuados 

pelos réus e não há nos autos documento escrito, e assinado pelo réu Vicente, 

que descreva quais foram os procedimentos adotados ou quais os riscos de 

insucesso do procedimento. Enfim, os esclarecimentos técnicos sobre o 

procedimento a ser utilizado na fertilização foram prestados, oralmente, a 

hipossuficientes técnicos, circunstância esta que, evidentemente, não satisfaz o 

direito à informação dos consumidores. Não havia como os autores apurarem a 

correção dos procedimentos que seriam adotados pelos réus. Não havia como os 

autores procurarem uma segunda opinião, pois careciam de documento escrito 

em que estivesse expressamente descrito todo o know how a ser empregado nos 

serviços contratos. 

 

Essa decisão demonstra, ainda que timidamente, o reconhecimento de que alguns 

fatores de vulnerabilidade comprometem o processo de consentimento informado, 

exigindo-se, nesses casos, maior rigor do processo.  

Dessa forma, ainda não se verifica entendimento pacificado sobre o tema no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

 

2.2.4 À guisa de conclusão 

 

 

Conclui-se, dessa forma, que: 
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 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n
o
 0118496-14.2007.8.26.0011, da 

Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator 

Desembargador Andrade Marques. São Paulo, SP, 21 de fevereiro de 2013. 
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1. O TJSP faz uma equivalência do consentimento informado com o dever de 

informar, levando em consideração apenas um dos aspectos do instituto, qual seja, a 

informação. Assim, a análise se limita a verificar a revelação da informação por parte do 

profissional de saúde, desconsiderando a capacidade para consentir, a vulnerabilidade e a 

voluntariedade da decisão; 

2. O “termo de consentimento informado” é considerado na maioria dos casos 

como obrigatório, e sua ausência importa na não comprovação da informação. É 

equiparado, assim, à informação, e, consequentemente, ao consentimento; 

3. Ainda há relutância pelo Poder Judiciário em considerar como espécie de 

dano autônomo a falha do dever de informar como violação de direito da personalidade, 

independentemente da ocorrência de “erro médico”. Os casos, todavia, em que se pode 

verificar a responsabilização pelo descumprimento desse dever estão relacionados com as 

cirurgias contraceptivas – de que são exemplos a laqueadura e a vasectomia – em que se 

reconhece que não há “dano” pelo nascimento de um filho
319

, mas sim pela falha do dever 

de informar que obstaculizou o livre planejamento familiar do casal; 

4. Apesar de não se poder identificar entendimento pacífico em nenhum 

sentido, nota-se o caminhar da jurisprudência que, nos julgados do ano de 2010, não 

reconhecia o descumprimento do dever de informar como lesão autônoma, para, nos 

julgados de 2013 e 2014, reconhecer seu descumprimento como violação positiva do 

contrato a ensejar reparação pelos danos causados; 

5. O Tribunal reconhece em muitos casos que a informação pode ser provada 

com base em outros documentos, como prontuário médico, empregando, assim, um 

entendimento amplo de consentimento; 
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 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 9ª Câmara de Direito Privado. Apelação n
o
 9057459-

94.2006.8.26.0000. Relator Desembargador José Luiz Gavião de Almeida. Data de julgamento: 27 de março 

de 2007. “EMENTA: Responsabilidade civil – Medicamento sem efeito contraceptivo – Gravidez indesejada 

– Relação de consumo reconhecida – Produto colocado no mercado por descuido – Excludente de 
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provido”. Defende o Desembargador José Luiz Gavião de Almeida que “Mas se tudo isso é verdade, não se 

pode falar em dano moral dessa situação decorrente. A dor, a aflição, a tristeza experimentada não pode ser 

superior à alegria, à felicidade do nascimento de um filho. Se assim não se entender não se pode reconhecer 

qualidade de pai ao ascendente biológico. Mais que isso, reconhecer tristeza dos pais na vinda do filho é 

garantir a este dano moral contra aqueles por desrespeito ao dever de assistência que os primeiros devem ao 

segundo. Nem toda dor é danosa, justificadora de reparação. A dor que sofre um pai com a criação do filho é 

antes regozijo. Já se disse que ser mãe é andar chorando num sorriso/ ser mãe é ter um mundo e não ter nada/ 

ser mãe é padecer num paraíso (Henrique Maximiliano Coelho Neto). Não se duvida da dor de ser mãe. Mas 

ela é compensada, e com sobras, pela vinda do filho que, por isso, não pode ser motivo para justificar dor 

moral. O sofrimento do torcedor durante o jogo de seu clube é compensado quando da vitória. A dor de curta 

duração, especialmente quando antecedente de alegria que a suplanta em intensidade, não tem preço. Por isso 

a necessidade, para efeitos indenizatórios, do efeito lesivo durável. Não se há de restituir a alegria pela dor 

sofrida pela autora se esta já se faz presente, ou ao menos é natural que isso tenha ocorrido”.  
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6. Não há discussão, todavia, sobre a vulnerabilidade e sua influência na 

capacidade para decidir das partes, bem como não se fala em voluntariedade do processo 

de decisão; 

7. O consentimento é visto como resultado de uma decisão autônoma tomada 

pelo paciente – e não como resultado de um processo de decisão compartilhada, como se 

propõe – cabendo ao médico o papel de “prestador de informação”, da forma mais 

completa possível. 

 

 

2.3 Natureza tradicional do consentimento informado 

 

 

Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. 

John Stuart Mill, “On Liberty”. 

 

 

O consentimento informado é instituto jurídico
320

. Ainda que amplamente utilizado 

pela bioética e por um de seus ramos, a ética biomédica, sua origem tem natureza jurídica.  

Atribui-se a sua exigência aos juízes que, em diversos momentos paradigmáticos de 

que se têm relato, interferiram no ethos da Medicina, para, afastando-se da tradição 

hipocrática, plantar uma exigência ao profissional de saúde: comunicação.  

Entenda-se comunicação como a abertura para realização de um processo dialógico 

entre pessoas – médico e paciente – com o intuito de realização de um processo de decisão 

compartilhada, no qual o médico – leia-se qualquer profissional da saúde – vai atribuir ao 

paciente as ferramentas – informações – necessárias e o ensinar a se utilizar delas – 

compreensão – para que ele consiga sozinho – livre de influências externas – tomar uma 

decisão “consentida e informada”. Consentida, pois apesar da decisão ser sua, ele precisa 

consentir com que o médico realize o procedimento, e informada, pois só com a 

informação é que se pode dizer que houve consentimento.  

Adverte-se para a situação em que há recusa por parte do paciente em receber 

qualquer sorte de informação sobre seu estado de saúde e sobre os procedimentos 

necessários para seu tratamento, o que é admitido e deve ser respeitado pelo profissional. 
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 KATZ, Jay. The silent world of doctor and patient. 2 ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 

2002. 
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Trata-se de modalidade negativa de consentimento, pois o paciente nada decide acerca de 

seu tratamento: a decisão cabe ao médico e o paciente apenas se submete ao que for 

prescrito, sem questionar e sem consentir, como ocorre nas relações paternalistas. 

Respeita-se a autonomia do paciente, realiza-se processo de consentimento informado, mas 

não se consente com o que foi proposto. 

O excerto de autoria de John Stuart Mill revela o entendimento tradicional e 

predominante em relação ao consentimento informado, que o associa ao reconhecimento 

da autonomia e da liberdade da pessoa ao poder decidir sobre o que será realizado com o 

seu próprio corpo; questiona-se, então, qual seria a natureza jurídica desse consentimento.  

A primeira resposta que surge enquadra o consentimento informado na categoria de 

negócio jurídico, uma vez que decorrente do exercício da autonomia privada da pessoa.  

Em relação à aplicação da categoria do negócio jurídico aos atos existenciais, 

contudo, a posição da doutrina não é uníssona. Cabe entender, assim, qual o conteúdo 

dessa autonomia que vai fundamentar cada espécie de ato, seja existencial, seja 

patrimonial. 

 

 

2.3.1. Autonomia, vontade e negócio jurídico 

 

 

A autonomia de vontade esteve por muito tempo intimamente relacionada à ideia de 

contrato
321

. Todavia, com a introdução do conceito de “negócio jurídico” – do qual o 

contrato é o principal expoente – o papel da vontade foi deslocado para o momento da 

criação do negócio, perdendo lugar, posteriormente, para as obrigações que são criadas 

com o estabelecimento do vínculo jurídico entre as partes. A vontade é importante no 

momento em que ela foi declarada, e, ainda que seja possível a retratação posterior, há 

sanções a serem impostas, como por exemplo, indenização por perdas e danos.  

Ana Prata relaciona o conceito de “negócio jurídico” com o de “liberdade”, 

afirmando que “o negócio constitui a expressão da autonomia mais relevante no domínio 

relacional”
322

. Para a autora, a autonomia privada está diretamente ligada à liberdade 
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 MARTINS-COSTA, Judith. Crise e modificação da ideia de contrato no direito brasileiro. Revista de 

Direito Civil, v. 59, n. 19, p. 1121-1148, jan./mar. 1992. 
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 PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982. p. 85. 
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econômica, e contratual, e digna-se a tratar das relações econômicas oriundas do sistema 

de mercado capitalista. 

Orlando Gomes
323

 também estabelece a relação entre autonomia privada e negócio 

jurídico, dissociável, portanto, do “dogma da vontade” como pretendiam os partidários da 

concepção voluntarista, e correspondente ao poder de autorregulação dos interesses 

privados. Isso não significa, todavia, segundo Orlando Gomes, a adoção da teoria objetiva 

do negócio jurídico que o trata como “preceito ou norma”.  

Entende, portanto, que o negócio jurídico consiste no “ato de autonomia privada 

que empenha o sujeito, ou os sujeitos que o praticam, a ter conduta conforme ao 

regulamento dos seus interesses fixado com a prática do ato”
324

. A pessoa, assim, fica 

vinculada por seu comportamento, na medida em que entram em perspectiva os princípios 

da auto-responsabilidade e da confiança dos outros sujeitos.  

Apenas há autonomia privada quando o próprio ordenamento a reconhece, 

deixando espaço para atuação livre das partes, dentro dos limites que já delineara. A 

previsão de um suporte fático como negócio jurídico pelo ordenamento é que permite o ato 

de autonomia privada pelas partes de modo a realizar aquele suporte fático e enquadrá-lo 

em uma das categorias previstas pelo ordenamento, com maior ou menor liberdade.  

Tal reconhecimento é que permitiu o desenvolvimento da teoria da relação 

contratual de fato, na qual mesmo que ausentes alguns dos elementos do negócio jurídico, 

como por exemplo, a manifestação de vontade, mesmo assim trata-se de situações que 

merecem tutela pelo ordenamento, como ocorre, por exemplo, com as situações de 

atendimento médico emergencial
325

.  

Francisco Amaral
326

 faz a distinção entre “autonomia da vontade” e “autonomia 

privada”, atribuindo a esta o poder que cada pessoa tem de regular juridicamente as 
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 GOMES, Orlando. Transformações gerais do Direito das Obrigações. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1967.  
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 Sobre a aplicação da teoria aos atos jurídicos existenciais, ver: LIMA, Taisa Maria Macena de; SÁ, Maria 
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 “Considerese como ponto de partida que a autonomia privada é o poder jurídico dos particulares de 
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relações de que participa, no tocante ao seu conteúdo e eficácia, limitando seu campo de 

atuação à regulação dos interesses patrimoniais, sendo o negócio jurídico o seu 

instrumento por excelência.  

 

Creio poder afirmar que a esfera de atuação do princípio da autonomia privada é, 

basicamente, o Direito Patrimonial. Não se aplica, portanto, ou aplicase de 

modo restritíssimo, em matéria de estado, capacidade das pessoas e da família. 

Seu campo de realização é, por excelência, o Direito das Obrigações, no qual o 

contrato é lei, nas diversas espécies que a liberdade contratual permite 

estabelecer, sendo crescente a sua presença nos contratos administrativos, no 

Direito da economia e da concorrência, nos tratados e convenções internacionais 

e na instituição de juízo arbitral. No Direito sucessório realizase no testamento, 

negócio jurídico com que a pessoa dispõe de seus bens ou estabelece outras 

prescrições para depois da sua morte. Como considero que o negócio jurídico é 

instrumento da autonomia privada e que no Direito de Família não há campo 

para o exercício dessa autonomia, sempre digo que o casamento não deve 

considerarse um negócio jurídico, exatamente porque não tem a possibilidade de 

exprimir, na sua inteireza, o poder jurídico particular
327

. 

 

Perlingieri utiliza a expressão “autonomia negocial”
328

, para se referir ao poder de 

regular seus interesses de acordo com sua própria vontade, sejam interesses patrimoniais 

ou não, enquanto que a expressão “autonomia contratual” refere-se exclusivamente aos 

interesses de caráter patrimonial.  

A “autonomia” que legitima os atos existenciais, tal qual o consentimento 

informado, é distinta da vontade negocial que dá ensejo aos negócios jurídicos 

patrimoniais, e que pode ser compreendida como “auto-regramento” de interesses 

privados.  

A “autonomia” do consentimento informado é equivalente a autodeterminação, é 

direito da personalidade, e distinta, portanto, de auto-regramento (de autonomia privada), 

pois cada uma delas atua em um campo específico de interesses, aquela no campo dos atos 

existenciais, esta, no dos atos patrimoniais. 

                                                 
327

 Ibid. 
328
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Assim, o consentimento informado, bem como o direito à autodeterminação pessoal 

de modo geral, encontra limites. O principal deles – e também o mais problemático – diz 

respeito às limitações voluntárias ao exercício das situações existenciais em contraposição 

à tutela da dignidade da pessoa humana. Em poucas palavras, proteger-se de si mesmo. 

O exemplo mais emblemático de tal situação diz respeito à transfusão de sangue em 

testemunhas de Jeová
329

. 

A autodeterminação está inserta no âmbito dos direitos da personalidade, decorre, 

portanto, do princípio da dignidade da pessoa humana, corolário do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade de acordo com um projeto de vida estabelecido pela 

pessoa, que está em constante modificação e adaptação. Fala-se, assim, em autonomia 

“promocional”, no sentido de que visa promover o desenvolvimento da personalidade
330

.  

Isso justifica a possibilidade de retirada do consentimento a qualquer momento, 

sem que isso represente quebra de expectativas legítimas da outra parte, não gerando, 

portanto, dever de indenizar. 

É o que ocorre, por exemplo, com a doação de órgãos, em que o doador pode retirar 

o seu consentimento até instantes antes de realizado o procedimento, e com o tratamento 

de dados pessoais, em que o consentimento do titular pode ser retirado quando ele quiser, 

conforme prevê o Anteprojeto de Proteção de Dados Pessoais. É o que se convencionou 

nominar por “livre revogabilidade”, como característica própria dos atos existenciais. 

 

 

2.3.2 Ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico: duas faces da mesma moeda? 

 

 

Três são as possíveis conceituações de negócio jurídico, dignas de atenção para os 

fins aqui perseguidos, quais sejam, a concepção voluntarista, objetiva, e estrutural.  

A concepção voluntarista, que se revela a mais recorrente na doutrina, conceitua 

negócio jurídico como “manifestação de vontade destinada a produzir efeitos jurídicos”
331

. 

O Código Civil de 1916 adotava em seu art. 81 essa concepção, dispondo que “todo o acto 

lícito, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir 
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direitos, se denomina acto jurídico”
332

. O Código Civil Brasileiro de 1916 conhecia apenas 

da categoria de ato jurídico, não fazendo a distinção em negócio jurídico.  

Essa concepção tem como pressuposto que é a vontade dos efeitos que 

caracterizaria o negócio jurídico, ao que se dirige a crítica de Antonio Junqueira de 

Azevedo
333

 que aduz que a vontade é relevante para a validade e a eficácia do negócio 

jurídico, e não para sua existência, não podendo, portanto, ser elemento caracterizador do 

negócio.  

A concepção objetiva leva em consideração a função do negócio jurídico ao 

instituir que o negócio jurídico seria um “comando concreto ao qual o ordenamento 

jurídico reconhece eficácia vinculante”
334

. Equivale à ideia de auto-regramento, 

relacionada aos seus efeitos, como preceito jurídico. A crítica posta, então pelo autor é que 

há negócios que ficariam de fora da categoria, como por exemplo, os negócios nulos, que 

não poderiam ser considerados como norma jurídica, mas que não deixam de ser negócio 

jurídico.  

Volta-se, dessa forma, ao conceito de Antônio Junqueira de Azevedo
335

, exposto no 

primeiro capítulo: 

 

In concreto, negócio jurídico é todo fato jurídico consistente em declaração de 

vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como 

queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia impostos 

pela norma jurídica que sobre ele incide. 

 

A concepção adotada então por Antonio Junqueira de Azevedo corresponde à 

concepção que leva em consideração a estrutura do negócio jurídico, o que ele é. Ele 

consiste, assim, em manifestação de vontade cercada de circunstâncias – circunstâncias 

negociais – que fazem com que socialmente tal manifestação seja vista como apta à 

produção de efeitos jurídicos
336

. A perspectiva é então social, e não meramente individual, 
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na qual a declaração de vontade individual integra o negócio de acordo com o que a 

sociedade regulamenta. 

Cabe aqui diferenciar manifestação de vontade de declaração de vontade. Para 

Marcos Bernardes de Mello
337

, a diferença repousa no modo como a vontade é 

exteriorizada. Trata-se de manifestação quando a vontade se revelar por meio do 

comportamento da pessoa, ainda que concludente, enquanto que é declaração quando 

houver manifestação qualificada da vontade. Aquela pode ser inferida, esta deve ser, 

justamente, tornada clara
338

.  

Cita-se como exemplo de manifestação a pessoa que se dirige a um laboratório de 

análises clínicas e estende o braço para doação de sangue; de declaração, o paciente que 

assina Termo de Consentimento Informado antes da realização de uma cirurgia. 

Essa distinção, todavia, não serve para caracterizar um ato como negócio ou como 

ato jurídico stricto sensu.  

Como acentua Luiz Edson Fachin
339

, “é a configuração jurídica da vontade que 

apanha uma feição normativa do sujeito e do espaço de auto-regulamentação dos interesses 

privados” e que vai permitir a distinção entre negócio jurídico e ato jurídico stricto sensu.  

Quando dos negócios jurídicos, as partes são “livres” para delinear a categoria 

jurídica e a estruturação do conteúdo da relação jurídica. Quando dos atos jurídicos stricto 

sensu não. 

Pontes de Miranda delineia com maestria tal distinção:  

 

A distinção entre negócios jurídicos e atos jurídicos stricto sensu é assente na 

boa doutrina. Mas, quando se procura mostrar em que consiste a diferença, o 

mesmo engano e hábito, que levaram a definir-se o negócio jurídico pela escolha 

de efeitos, conduz a caracterizá-la por serem, nos negócios jurídicos, resultantes 

da vontade os efeitos e, nos atos jurídicos stricto sensu, da lei. No ato jurídico 

                                                                                                                                                    
(efeitos jurídicos) e os efeitos manifestados como queridos (efeitos manifestados), existe, porque a regra 

jurídica de atribuição procura seguir a visão social e liga efeitos ao negócio em virtude da existência de 

manifestação de vontade sobre eles”. Ibid., p. 19. 
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stricto sensu, a vontade é sem escolha de categoria jurídica, donde certa relação 

de antecedente a conseqúente, em vez de relação de escolha a escolhido. Toda 

caracterização do negócio jurídico como regulador de relações jurídicas, 

normativo, preceptivo, ou algo semelhante, deriva de engano, que é o de se crer 

na edicção de normas jurídicas pelas pessoas
340

. 

 

 As partes não criam “normas” por meio do negócio jurídico, mas podem 

estabelecer o conteúdo e a estrutura de suas relações quando as praticam. No caso do ato 

jurídico stricto sensu, não: o antecedente (suporte fático) gera necessariamente um 

consequente conforme delimitado pela norma jurídica já existente.  

O Código Civil Brasileiro de 2002 adotou a posição dualista que distingue atos 

jurídicos não negociais de negócios jurídicos. Todavia, a ideia em si de “negócio jurídico” 

e, consequentemente, de contrato, está em crise, uma vez que a reconfiguração do tráfego 

jurídico em uma realidade de massificação social
341

 e, consequentemente, necessidade de 

proteção dos contratantes vulneráveis, o que se verifica, por exemplo, com o advento do 

Código de Defesa do Consumidor.  

 Tais consequências, como explanado no primeiro capítulo, revelam-se inclusive no 

campo da saúde e da prestação de serviços médicos. A medicina se institucionalizou. 

Logicamente, perdeu-se a pessoalidade que caracterizava a relação médico-paciente. Com 

isso, diminuem os laços de confiança estabelecidos entre as partes, e aumenta a 

juridicização da relação quando diante de problemas. 

Por outro lado, as exigências das pessoas reconfiguraram-se, e a saúde passou a ser 

vista como bem de consumo, aumentando-se, assim, a medicalização da sociedade e a 

influência da biopolítica por meio da indústria da biotecnologia que impõe novas 

demandas de consumo para a população como um todo, que as absorve das “prateleiras dos 

supermercados”. 
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Ademais, esse tipo de demanda por novas tecnologias em saúde impulsiona o 

movimento da judicialização
342

, mas essa alternativa, ainda com a atuação da Defensoria 

Pública, não está ao alcance de todos
343

. 

Isso se deve justamente à nova configuração das relações jurídicas massificadas, 

própria da Sociedade de Consumo. Em outras palavras, insuficiente a teoria clássica para 

explicar e regulamentar o consentimento informado quando inserido nesse contexto. 

Francisco Amaral
344

 já reconhecia essa limitação antes da promulgação do Código Civil de 

2002: 

 

Vivemos em uma sociedade pósindustrial, complexa e pluralista, em que a 

revolução da Biotecnologia e as conquistas da Medicina criam desafios para os 

quais os modelos jurídicos – particularmente no Direito Civil – herdados do 

Direito moderno, dos séculos XVIII e XIX, são insuficientes como resposta para 

o nosso dia a dia jurídico. 

 

Ainda, a tradição jurídica encampada pelo Código Civil é eminentemente 

patrimonialista. Em contraposição, os movimentos de repersonalização do Direito galgam 

espaço para impor aos profissionais do direito o respeito aos valores consagrados pela 

Constituição Brasileira de respeito à dignidade da pessoa humana
345

. 

A doutrina diverge quanto à possibilidade de utilização do instituto negócio jurídico 

no âmbito das situações jurídicas existenciais. 
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Para Pietro Perlingieri, o conceito de negócio jurídico galga novos espaços de 

operatividade, inclusive nos setores mais amplos de autonomia com conteúdo não 

patrimonial
346

. 

Pietro Perlingieri afirma que “como categoria mais ampla do que o contrato 

coloca-se o negócio jurídico, ao qual se intenciona reconduzir toda manifestação de 

autonomia, patrimonial ou não”
347

. Admite, portanto, a utilização da categoria “negócio 

jurídico” tanto para os atos existenciais quanto para os atos patrimoniais.  

 

A negociação que tem por objeto situações subjetivas (cf. Infra, cap. 5, § 68) 

não-patrimoniais – de natureza pessoal e existencial – deve ser colocada em 

relação à cláusula geral de tutela da pessoa humana (art. 2
o
 Const.). Os atos de 

autonomia têm, portanto, fundamentos diversificados; porém encontram um 

denominador comum na necessidade de serem dirigidos à realização de 

interesses e de funções que merecem tutela e que são socialmente úteis. E na 

utilidade social existe sempre a exigência de que atos e atividade não contrastem 

com a segurança, a liberdade e a dignidade humana (art. 41, § 2, Const.). A 

constatação que se acabou de fazer acerca do diverso fundamento constitucional 

da autonomia privada é da máxima importância, ainda que ela não seja 

reconhecida adequadamente pela doutrina no seu global significado
348

. 

 

Para Paulo Lôbo, a figura do negócio jurídico pode tanto integrar o direito das 

obrigações – portanto, de caráter patrimonial – quanto pode representar situações típicas de 

direito de família, de direito das coisas, de direito das sucessões, e até de direitos de 

personalidade, como é o caso do art. 14 do Código Civil que prevê a possibilidade de 

disposição gratuita do corpo, com objetivo científico ou altruístico, “delimitando espaço 

próprio de autonomia privada”
349

. Reconhece, todavia, que o princípio da autonomia 

privada veio sofrendo uma série de limitações ao longo do tempo, com vistas a proteger “o 

contratante presumivelmente vulnerável”, tanto é que não há previsão expressa pela 

Constituição Brasileira de um princípio da liberdade de contratar ou da autonomia privada, 

mas apenas à livre iniciativa.  

 

Em suma, a autonomia privada não pode mais ser concebida como o espaço livre 

e desimpedido onde os particulares possam autorregular seus interesses, máxime 

quando o poder privado submete o outro juridicamente vulnerável. Sua função 

atual é muito mais a de permitir que os poderes privados atinjam o equilíbrio de 

direitos e obrigações, sem submissão de um titular a outro
350

. 
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Ana Carolina Brochado Teixeira também não vê óbice para tratar como negócio 

jurídico as situações jurídicas existenciais, mas entende que o tratamento deve ser 

reformulado para abarcar com propriedade tais situações
351

. 

 

É cediço que o negócio jurídico patrimonial obedece à logica dos princípios 

contratuais hoje existentes, tais como autonomia privada, justiça contratual, boa-

fé objetiva, função social, etc. Esses, entretanto, não se aplicariam – pelo menos 

da mesma forma que nas situações patrimoniais – aos negócios jurídicos não 

patrimoniais, que seguem a lógica da liberdade, do livre desenvolvimento da 

personalidade nos parâmetros que a própria pessoa estabeleceu para si e não do 

lucro, da paridade. Por isso, o tratamento qualitativo do negócio jurídico em 

ambas as situações deve ser individualizado
352

. 

 

Para tanto, a autora propõe uma releitura dos elementos do negócio jurídico, 

previstos pelo art. 104 do Código Civil, quais sejam: (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável; (iii) forma prescrita ou não defesa em lei. 

O primeiro aspecto a ser analisado, para a adequação do negócio jurídico aos atos 

existenciais, é a capacidade do agente. Para tanto, defende Ana Carolina Brochado 

Teixeira que é essencial que o agente tenha discernimento para a realização do ato, em 

outras palavras, que seja agente competente
353

, devendo tal competência ser aferida 

casuisticamente. Admite-se, assim, gradação dessa competência, que deve ser respeitada 

dentro dos seus limites. “A abrangência da sua decisão deve ser proporcional à sua 

capacidade de compreender e se expressar”
354

. 

A princípio, não se admite representação para o exercício de direitos da 

personalidade. Vale dizer, a manifestação de vontade deve ser expressa pelo próprio 

agente, salvo nas situações excepcionais de incapacidade, nas quais se inclui a nomeação 

de um procurador para cuidados de saúde.  

Uma vez ausente o discernimento, surge em cena o princípio da beneficência, ou, 

“em termos jurídicos, invoca-se o princípio da solidariedade, pois é necessário que outros 

ajudem a pessoa a realizar sua dignidade, o que vai ser exteriorizado sob a forma de 

deveres jurídicos”
355

. 
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O segundo elemento do negócio jurídico a delinear o tratamento jurídico é o objeto. 

Tratando-se de uma situação jurídica de conteúdo existencial, aplicável a sua normativa. O 

objetivo do negócio jurídico nessas situações é a concretização do livre desenvolvimento 

da personalidade
356

. 

O aspecto mais delicado da análise, a nosso ver, é o objeto. E isso porque nosso 

ordenamento jurídico preservou de tal forma o direito à vida, a dignidade da pessoa 

humana, proibindo a mercantilização do ser humano, que impede que algumas situações 

sejam levadas a cabo com fundamento na vontade da pessoa. Podemos citar como exemplo 

os saviour siblings, ou bebê-medicamento, conforme nomenclatura adotada em alguns 

países de língua espanhola. 

Em relação à forma, como pudemos observar quando da análise da jurisprudência 

do TJSP, ainda que não seja exigida por lei a forma escrita, ela vem sendo considerada 

como obrigatória pelos Tribunais, de modo a impulsionar o movimento da “medicina 

defensiva” bem como a burocratização dos hospitais.  

Ana Carolina Brochado Teixeira entende predominar a liberdade de forma, mas 

adverte sobre a conveniência do registro: 

 

Quanto à prática de atos atrelados à saúde, o consentimento livre e esclarecido é 

o principal ato existencial, não havendo uma forma específica para que ele seja 

exteriorizado. Contudo, para maior segurança das partes, é aconselhável que o 

consentimento seja expresso e escrito, constando, inclusive, do prontuário 

médico do paciente
357

. 

 

Rose Melo Vencelau Meireles
358

 analisa a estrutura do Código Civil de 2002 e 

reafirma o papel central que ocupa o negócio jurídico como instrumento de realização da 

autonomia privada, uma vez que os atos jurídicos em sentido estrito são aqueles que 

possuem seus efeitos regulados pelo ordenamento jurídico, e todos aqueles atos cujos 

efeitos não estejam previstos não são atos jurídicos, mas sim negócios jurídicos.  

Dessa forma, é possível considerar que podem existir tanto negócios jurídicos de 

conteúdo existencial – “mais difícil é conferir unidade a essa categoria”
359

 – quanto 

negócios jurídicos de conteúdo patrimonial. 

 

                                                 
356

 Ibid., p. 165. 
357

 Ibid., p. 165. 
358

 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 

2009. p. 119 et seq.  
359

 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 

2009. p. 122. 



121 

 

Por coerência, pode-se afirmar que as situações subjetivas existenciais que 

surgem a partir de ato voluntário, com o intuito criativo, modificativo ou 

extintivo, têm como substrato fático o negócio jurídico. Afinal, este é 

reconhecidamente o instrumento da autorregulamentação de interesses. No 

entanto, é preciso ir além, porque ao se colocar a noção de autonomia privada no 

conceito de negócio jurídico também se generalizou sua aplicabilidade a atos de 

conteúdo extremamente heterogêneo, muitas vezes de fundamento diverso, como 

são os negócios de conteúdo patrimonial e existencial. 

Muitos são os atos voluntários de conteúdo existencial que não têm seus efeitos 

pré-ordenados, logo, buscam um regramento a partir da autonomia privada. 

Resta saber se aquele negócio jurídico, categoria geral e abstrata prevista no 

Código Civil brasileiro, é adequado para disciplinar situações existenciais
360

. 

 

Nesse toar, Rose Melo Vencelau Meireles defende um novo paradigma para tratar 

das relações jurídicas existenciais, de modo a proteger os direitos da personalidade 

envolvidos, bem como garantir a tutela efetiva da dignidade da pessoa humana. 

 A partir dessa constatação, Rose Meireles também analisa os elementos do negócio 

jurídico previstos pelo art. 104 do CC. 

 Os elementos típicos de suprimento da incapacidade – seja absoluta ou relativa – 

são a representação – incapacidade absoluta – e a assistência – capacidade relativa. Os 

critérios que determinam quem são os sujeitos absolutamente incapazes e os relativamente 

capazes estão previstos pelos arts. 3
o
 e 4

o
 do CC.  

 

Com relação aos atos de autonomia existenciais, põe-se o problema da disciplina 

jurídica, pois ainda que possam ser configurados como negócios jurídicos, 

dificultosa é a aplicação das normas a eles concernentes previstas na Parte Geral 

do Código Civil devido ao ranço patrimonialista que as permeiam
361

. 

 

Dessa forma, a autora desenvolve um panorama da disciplina comum dos atos 

existenciais, uma vez que reconhecida a dificuldade em estabelecer um regime único, que 

envolve a adoção de princípios comuns, quais sejam, gratuidade, consentimento 

qualificado, confiança e autorresponsabilidade. 

Paulo Mota Pinto
362

, ao tratar do direito à reserva sobre a intimidade da vida 

privada, entende se tratar de negócio jurídico a autorização para limitação voluntária desse 

direito, por um lado para buscar limitar a livre revogabilidade do consentimento, e por 

outro por representar o meio legítimo para explorar economicamente as informações 

protegidas. Caso se tratasse de ato jurídico em sentido estrito, isso não seria possível.  
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Verifica-se, assim, que, no caso dos tratamentos médicos, ambas as situações não 

são possíveis: nem limitar a livre revogabilidade, nem explorar economicamente, por 

vedação do ordenamento jurídico e pela valorização da dignidade da pessoa humana. Pode-

se concluir, portanto, que o consentimento informado na área da saúde não configura 

negócio jurídico. 

Para João Baptista Villela, o consentimento dado pelo próprio paciente para 

realização de intervenções cirúrgicas representa negócio jurídico, enquanto o 

consentimento dado pelo representante legal representa ato jurídico, pois decorre de um 

dever
363

. O critério utilizado pelo autor para distinção entre ato e negócio jurídico deve 

incorporar a qualidade da autonomia que reveste o ato
364

. Em outras palavras, quando a 

ação é livre, não estando o agente obrigado à sua prática ou vinculado aos resultados dela 

decorrentes, está-se diante de negócio jurídico, enquanto que, caso sua prática seja uma 

ação necessária, está-se diante de ato jurídico.   

No mesmo sentido entendem Taisa Maria Macena de Lima e Maria de Fátima 

Freire de Sá
365

, ao tratar da internação não consentida. Quando um paciente opta 

livremente por um tratamento de saúde que importa na sua internação hospitalar, realiza 

negócio jurídico. Quando a família considera conveniente ou necessária a internação da 

pessoa portadora de doença mental ou contagiosa, não o faz no exercício de autonomia 

privada, mas no exercício de um múnus privado enquanto representante legal do paciente e 

guardiã dos seus interesses. Trata-se, pois, de uma ação necessária, do cumprimento de um 

dever jurídico. Assim, a família pratica ato jurídico. 

Daisy Gogliano
366

 afirma que enxergar o consentimento informado como 

modalidade de contrato, o que se faz por influência da bioética norte-americana, acaba por 

transformar o doente em objeto de um processo de negociação, e exigindo do sujeito que 
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deixe de lado suas condições de existência para poder, ao fim, tomar uma decisão 

autônoma. 

 

Esse contratualismo justifica um processo de “negociação” entre o paciente e o 

médico, sobre o “corpo doente”, na verdade um objeto, na escolha da terapêutica 

ou em sua recusa, no seio de uma panóplia de opções propostas pelo “prestador 

de serviços médicos”, pressupondo uma exterioridade entre o paciente e seu 

estado, abstraindo o ser humano de sua existência, do seu sofrimento, de sua 

situação patológica que reclama cuidados e cura
367

. 

 

Deveria, assim, ser afastado o viés negocial do consentimento de modo a proteger a 

vulnerabilidade humana. Para a autora, a própria relação médico-paciente deve ser tratada 

como relação de consumo, e não como negócio jurídico
368

. 

Adriana Espíndola Corrêa defende que a proteção jurídica aos aspectos existenciais 

da pessoa, decorrentes do reconhecimento da dignidade da pessoa humana como valor 

fundante de todo o ordenamento jurídico é incompatível com a aplicação das categorias 

clássicas do direito civil, como por exemplo, a categoria de negócio jurídico.  

 

A concepção unitária do ser humano, exigida pela integral proteção da pessoa no 

plano constitucional, desfaz-se no dualismo sujeito-objeto inerente à categoria da 

relação jurídica. A autonomia, no seu aspecto jurídico-formal, ajusta-se 

perfeitamente à dissolução do ser humano em sujeito-objeto, integrando-se às 

categorias de relação jurídica e negócio jurídico. A noção de dignidade da pessoa 

humana acaba, assim, por se esvaziar na aplicação das categorias clássicas do 

direito civil à tutela dos aspectos corporais da pessoa. A apreensão jurídica do 

corpo humano, pautada por sua especial dignidade, esbarra na inadequação das 

categorias jurídicas diante das mudanças na própria concepção de humano 

provocada pelas inovações tecnológicas
369

. 

 

Para Adriana Espíndola Corrêa, o consentimento informado se coloca como 

requisito de licitude da intervenção médica, e, por tal razão, estaria excluído do campo 

negocial
370

. Pontes de Miranda entende no mesmo sentido, defendendo que o 

consentimento é manifestação de vontade, porém não negocial
371

. 
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Tratando-se de negócio jurídico, tratando-se de ato jurídico stricto sensu, inegável a 

necessidade de reformulação da teoria patrimonialista para aplicação adequada às situações 

jurídicas existenciais.  

Assim, entende-se pelo enquadramento do consentimento informado como ato 

jurídico stricto sensu mandamental, que consiste em “manifestações de vontade que se 

destinam a impor ou proibir um determinado procedimento por parte de outra pessoa”
372

. 

Pontes de Miranda
373

 assim os define: 

 

São atos jurídicos mandamentais aqueles em que o manifestante da vontade 

impõe ou proibe (mandamentais positivos ou mandamentais negativos), tais 

como (negativos) a manifestação de vontade do marido à mulher separada 

judicialmente, para que não use o seu nome, a manifestação de vontade do 

locador contra o uso indevido da coisa pelo locatário (art. 1.193), ou (positivos) 

para que repare o prédio (art. 1.206, parágrafo único) ou conserte o muro 

comum. 

Os atos jurídicos mandamentais são atos jurídicos stricto sensu, entram na 

mesma classe que as interpelações, porém não se confundem com elas. 

 

Adota-se, assim, a perspectiva de Onora O‟Neill e Neil Manson
374

 do 

consentimento como waiver – renúncia – de direitos. O consentimento se revela 

imprescindível quando já existirem requisitos éticos ou legais a cumprir e que tenham de 

ser deixados de lado para a realização de determinada conduta, sob pena de aflições ainda 

maiores.  
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Quando se pensa na recusa a tratamento ou a realização de qualquer procedimento 

médico, mais claro se faz o enquadramento na categoria de ato jurídico stricto sensu 

mandamental, pois proíbe o agir do profissional de saúde. O consentimento, por outro lado, 

impõe uma conduta ao profissional de saúde: ele deve agir nos limites daquilo que foi 

declarado pelo paciente.  

No caso do consentimento para prática de atos médicos, ainda que seja livre a 

opção do paciente em consentir ou não a se submeter a determinado tratamento, sua 

vontade se limita a esse ato de escolha, enquanto todos os resultados decorrentes daquela 

escolha não podem ser livremente determinados pela vontade do agente. O efeito principal 

e característico deste ato jurídico é então a legitimação do profissional de saúde para 

aquele ato, nos limites do que foi efetivamente consentido, condicionado à observância do 

dever de informação.  

Essa situação de desequilíbrio entre a vontade do paciente e os limites que se 

apresentam a ela é inerente tanto à relação médico paciente, quanto a todas as outras 

relações estabelecidas no âmbito da saúde. Fica mais evidente, por exemplo, nos casos de 

pesquisas clínicas para experimento de medicamentos para doenças raras, nos quais a 

vontade, muitas vezes, é substituída pela necessidade de tratamento, pois a participação na 

pesquisa se mostra como a única possibilidade – ainda que remota – de tratamento para a 

doença que acomete a pessoa vulnerável, visto que, ou não existe medicamento, ou ele não 

é ofertado pela política de assistência farmacêutica do SUS.  

A vontade do agente, em realidade, fica bem limitada em relação aos efeitos do ato, 

pois os resultados do ato não podem ser previstos. Por isso a posição de classificar como 

ato jurídico e não de negócio jurídico. 

 

2.3.3 O consentimento informado como ato jurídico stricto sensu 

 

Orlando de Carvalho
375

, ao tratar do consentimento do ofendido, afirma que ele 

tanto pode determinar inexistência de lesão, quanto pode justificá-la, sempre observados os 

limites da ordem jurídica e dos bons costumes. Assim, divide o consentimento em: (i) 

consentimento vinculante, que dá origem a um compromisso jurídico autêntico; (ii) 

consentimento autorizante, que constitui um compromisso jurídico sui generis, atribuindo 
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poder de agressão a outrem; e (iii) consentimento tolerante, não atribui poder de agressão, 

mas a justifica.  

 Na hipótese de consentimento vinculante, que tem caráter constitutivo, o titular do 

direito da personalidade conserva a faculdade de revogar o consentimento a qualquer 

momento, mas fica obrigado a indenizar pelos prejuízos causados às legítimas expectativas 

da outra parte
376

. 

 É o que ocorre, a nosso ver, quando da celebração de um contrato de prestação de 

serviços médicos, que não se confunde com o consentimento informado, sendo este ato 

jurídico autônomo, e aquele negócio jurídico, apesar de estarem diretamente relacionados e 

serem interdependentes. Assim, quando se contrata, por exemplo, a realização de uma 

cirurgia, o paciente pode revogar o seu consentimento até instantes antes da realização do 

procedimento. Todavia, caso já tenha sido reservado o centro cirúrgico, comprado material 

específico para seu procedimento, persiste sua obrigação de pagar o preço dos serviços. Se, 

todavia, a revogação do consentimento se der em tempo hábil para que os recursos sejam 

utilizados de outra forma, não há dano, e, portanto, não há dever de indenizar. Submete-se, 

portanto, às regras gerais da responsabilidade civil contratual. 

 A revogação do consentimento, por si só, não gera quebra das expectativas 

legítimas da outra parte, principalmente quando envolve realização de procedimentos em 

benefício alheio, como é o caso de doação de órgãos. Não gera, portanto, dever de 

indenizar.  

André Gonçalo Dias Pereira também entende se tratar de ato jurídico stricto sensu, 

e, como modalidade de consentimento tolerante, com base no art. 340 do Código Civil 

Português, seu regime se assenta em duas características: (i) livre revogabilidade e (ii) não 

ressarcibilidade de quaisquer prejuízos, “porque o consentimento do paciente não dá lugar 

a quaisquer ‘legítimas expectativas da outra parte’”
377

. 

Nas declarações de vontade negociais – negócios jurídicos – a revogabilidade do 

consentimento não é livre, e gera dever de indenizar por quebrar as legítimas expectativas 

da outra parte – princípio da confiança e da segurança das relações jurídicas.  

Tratando-se de ato jurídico em sentido estrito, o consentimento depende de uma 

manifestação de vontade, é, portanto, fruto do direito à autodeterminação pessoal, mas os 
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efeitos que ele gera não dependem da vontade do agente, ainda que possam ser com ela 

coincidentes.  

Ademais, no âmbito da saúde, os limites rígidos da capacidade negocial, 

principalmente os limites etários, não são vinculativos para o consentimento, o que vem 

sendo aceito também pela doutrina brasileira. 

André Gonçalo Dias Pereira conclui que “o consentimento prestado pelo paciente 

no domínio médico é duplo”
378

. Desta feita, faz a distinção entre o consentimento-

aceitação, que corresponde à conclusão de contrato de prestação de serviços médicos, e 

que é, então negócio jurídico; e o consentimento para tratamento (ou assentimento
379

), 

“que representa o corolário do direito do paciente a fazer respeitar a sua integridade física e 

a dispor do seu corpo”
380

. Nessa toada, o consentimento para tratamento seria ato jurídico, 

e representaria uma causa de justificação da lesão
381

, nos termos do art. 340 do 

CCPortuguês. 

 

Transportando esta doutrina para o direito português, resulta que o 

consentimento (contratual) constitui uma declaração negocial, regulada pelos 

arts. 217.
o
 e seguintes. Já o assentimento é uma causa de justificação (art. 340.

o
 

CC), que será de qualificar como um simples acto jurídico, sendo aplicáveis, „na 

medida em que a analogia das situações o justifique, as disposições do capítulo‟ 

relativo aos negócios jurídicos (art. 295.
o
 CC)

382
. 

 

 Como exemplo dessa distinção podia-se fazer referência à disposição do art. 81, n
o
 

2, do Código Deontológico Médico Português, que determinava que “2. É lícita a cobrança 

de honorários a doentes que, incluídos em esquemas devidamente programados, faltem e 

disso não dêem conhecimento ao Médico com um mínimo de antecedência”. Essa 

disposição, todavia, foi alterada por deliberação do C.N.E. de 19 de Julho de 2005, e não 

consta no Novo Código Deontológico Médico Português, de 2008. 
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Para Orlando de Carvalho, o consentimento tolerante não está sujeito às normas da 

capacidade civil próprias dos negócios jurídicos, podendo, assim, ser concedido pelo 

menor que possuir discernimento para a realização daquele ato específico, como preceitua 

o Código Penal Português, no art. 38, 3
o
.  

 

Artigo 38.º – Consentimento  

1 – Além dos casos especialmente previstos na lei, o consentimento exclui a 

ilicitude do facto quando se referir a interesses jurídicos livremente disponíveis e 

o facto não ofender os bons costumes.  

2 – O consentimento pode ser expresso por qualquer meio que traduza uma 

vontade séria, livre e esclarecida do titular do interesse juridicamente protegido, 

e pode ser livremente revogado até à execução do facto.  

3 – O consentimento só é eficaz se for prestado por quem tiver mais de 16 anos e 

possuir o discernimento necessário para avaliar o seu sentido e alcance no 

momento em que o presta.  

4 – Se o consentimento não for conhecido do agente, este é punível com a pena 

aplicável à tentativa. 

 

Cabe ressaltar que o artigo foi alterado pela Lei n
o
 59/2007, alterando a idade de 14 

para 16 anos
383

.  

O ordenamento jurídico português prevê ainda, no “Capítulo IV – Dos crimes 

contra a liberdade pessoal” do Código Penal, o crime de intervenções e tratamentos 

médico-cirúrgicos, isto é, a realização de intervenções e tratamentos sem o consentimento 

do paciente: 

 

Artigo 156.º – Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários 

1 – As pessoas indicadas no artigo 150.º
384

 que, em vista das finalidades nele 

apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento do 

paciente são punidas com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.  

2 – O facto não é punível quando o consentimento:  

                                                 
383
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a) Só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para a vida ou perigo 

grave para o corpo ou para a saúde; ou  

b) Tiver sido dado para certa intervenção ou tratamento, tendo vindo a realizar-se 

outro diferente por se ter revelado imposto pelo estado dos conhecimentos e da 

experiência da medicina como meio para evitar um perigo para a vida, o corpo 

ou a saúde;  

e não se verificarem circunstâncias que permitam concluir com segurança que o 

consentimento seria recusado.  

3 – Se, por negligência grosseira, o agente representar falsamente os 

pressupostos do consentimento, é punido com pena de prisão até 6 meses ou com 

pena de multa até 60 dias.  

4 – O procedimento criminal depende de queixa. 
 

 Não havendo consentimento do paciente, há violação de direito, mas, como bem 

explica Orlando de Carvalho, “não do direito à integridade física, mas da liberdade de 

vontade”
385

, salvo as exceções previstas em lei. Para tanto, o Código Penal Português 

tipifica ainda o dever de esclarecimento no artigo seguinte (art. 157):  

 

Para efeito do disposto no artigo anterior, o consentimento só é eficaz quando o 

paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, 

alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do tratamento, 

salvo se isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem conhecidas 

pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam susceptíveis de lhe causar 

grave dano à saúde, física ou psíquica. 

 

Tais disposições, todavia, apenas se aplicam no âmbito penal, não excluindo a 

possibilidade de incidência de responsabilidade civil caso haja alguma sorte de dano
386

, 

apesar do parâmetro etário poder ser utilizado também no âmbito civil. 

Orlando de Carvalho ainda defende que, mesmo nas hipóteses de consentimento 

vinculante ou autorizante, em que é necessária a capacidade negocial, a vontade do menor 

ou do interdito deve ser respeitada, pois “seria absurdo que o representante legal pudesse 

realizar compromissos jurídicos que tocam em direitos da personalidade do menor ou 

interdito, quanto este já tem maturidade suficiente, contra a vontade esclarecida dele”
387

. 

O ordenamento jurídico português prevê a figura do direito geral de 

personalidade
388

, que funciona como “direito-matriz”
389

, do qual decorrem todos os outros 
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direitos específicos de personalidade, como por exemplo, o direito à vida, direito à 

integridade física, e direito à autodeterminação pessoal, como defendemos no presente 

estudo. 

Quando estivermos diante de direitos indisponíveis, irrelevante se mostra o 

consentimento do ofendido, pois a indisponibilidade decorre da lei. Sobre esse ponto, 

muito se discute, no direito brasileiro, sobre o art. 11 do Código Civil, que dispõe que 

“com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis 

e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. 

O Código Civil Português tem dispositivo semelhante:  

 

Artigo 81.º Limitação voluntária dos direitos de personalidade.  

1. Toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é nula, 

se for contrária aos princípios da ordem pública.  

2. A limitação voluntária, quando legal, é sempre revogável, ainda que com 

obrigação de indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas da outra 

parte. 

 

Ainda sobre esse ponto, levantam-se os questionamentos sobre a possibilidade de 

eutanásia e o alcance das diretivas antecipativas de vontade.  

No âmbito do Direito Civil, o art. 340 do Código Civil Português também 

disciplina o consentimento do ofendido: 

 

Artigo 340.º – Consentimento do lesado 

1. O acto lesivo dos direitos de outrem é lícito, desde que este tenha consentido 

na lesão.  

2. O consentimento do lesado não exclui, porém, a ilicitude do acto, quando este 

for contrário a uma proibição legal ou aos bons costumes.  

3. Tem-se por consentida a lesão, quando esta se deu no interesse do lesado e de 

acordo com a sua vontade presumível. 

 

Rabindranath Capelo de Sousa, em comentário sobre o consentimento tolerante 

disciplinado pelo art. 340, assim se posiciona:  

 

Diferentemente, o consentimento tolerante do lesado é meramente integrativo, 

não criando ou constituindo qualquer direito para o agente, é unilateral, anterior 

à lesão e, nos termos dos n.
os

 1 e 2 do art. 340.
o
 do Código Civil, torna lícito o 

                                                                                                                                                    
1. A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física 

ou moral.  

2. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode 

requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça 

ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. 
389

 Expressão utilizada por CARVALHO, Orlando de. Teoria geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2012. p. 206. 
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acto lesivo dos direitos de personalidade do lesado, a não ser que esse acto lesivo 

seja contrário a uma proibição legal ou aos bons costumes, o que tem lugar 

quando estejam em causa bens da personalidade particularmente relevantes. O 

consentimento autorizante e o consentimento tolerante, como actos jurídicos que 

são, podem ser expressos ou tácitos mas exigem da parte de quem consente a 

respectiva capacidade de exercício, legitimidade e existência de uma vontade 

livre, esclarecida e concordante com a respectiva declaração. Só que, nos termos 

do n.
o
 3 do art. 340.

o
 do Código Civil, tem-se por consentida a lesão de direito de 

personalidade, quando ela se deu no interesse do lesado e de acordo com a sua 

vontade presumível, o que é frequente nas intervenções médicas curativas
390

. 

 

E continua Orlando de Carvalho: 

 

Ao invés do que penalmente se dispõe, como vimos, a falta de consentimento 

determina sempre, no plano civil, lesão do direito à integridade física, mesmo 

quando se preencham os requisitos do n.
o 

1 do art. 150.º do C. Penal. Se o corpo 

ou a saúde é que são objeto da agressão, o direito à integridade física está 

obviamente em causa. Dir-se-á que, sendo respeitadas as leges artis, etc., não há 

danos, mas proveitos. Só que, como se compreende, o dano não é aqui a 

alteração para pior da situação físico-psíquica: é a intervenção não consentida na 

zona de reserva que o corpo é para a pessoa, é a lesão da incolumidade (noli me 

tangere) do corpo alheio. Juiz do bem ou do mal para o seu corpo é a própria 

pessoa – não é outra pessoa, mesmo que qualificada e bem intencionada. Decerto 

que, se a saúde não piorou, mas melhorou, o dano parece reduzir-se apenas à 

falta de consentimento e, logo, à simples lesão da liberdade de vontade. Sabe-se, 

contudo, que uma intervenção, ainda que bem sucedida, provoca sempre 

incómodos físico-psíquicos que, se assumem o mínimo de relevo para o Direito, 

não podem não haver-se como lesões da integridade físico-psíquica da pessoa
391

. 

 

 

André Gonçalo Dias Pereira entende que o consentimento para intervenções 

médico-cirúrgicas constitui consentimento tolerante, dentre as espécies de consentimento 

propostas por Orlando de Carvalho, podendo, consequentemente, ser revogado a qualquer 

momento sem que isso gere dever de indenizar, o que não ocorre segundo a disciplina dos 

negócios jurídicos, por não haver criação de legítimas expectativas na outra parte. 

Tanto João Vaz Rodrigues
392

 e Rabindranath Capelo de Souza
393

 entendem que o 

consentimento informado se trata de ato jurídico, mas aplica-se a ele subsidiariamente as 

                                                 
390

 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1995. p. 442. 
391

 CARVALHO, Orlando de. Teoria geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. p. 214. 
392

 “A declaração de consentimento para a prática de um acto médico é uma manifestação da vontade do 

paciente que consubstancia um acto jurídico, inserindo-se na disciplina geral dos negócios jurídicos, em tudo 

o que não for objeto de regulamentação especial”. Cf. RODRIGUES, João Vaz. O consentimento 

informado para o acto médico no ordenamento jurídico português: elementos para o estudo da 

manifestação de vontade do paciente. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. 423. 
393

 “O consentimento do lesado é aqui um acto jurídico unilateral, meramente integrativo da exclusão da 

ilicitude, ou seja, não constitutivo, na medida em que não cria qualquer direito para o agente da lesão. Trata-

se normalmente de um acto permissivo, obrigando a consentimento específico para cada uma das lesões, só 

excepcionalmente sendo admissível, perante bens da personalidade de pouca monta ou perante 
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regras atinentes aos negócios jurídicos quando não houver regulamentação específica, em 

conformidade com o que determina o art. 295 do Código Civil Português: “Aos actos 

jurídicos que não sejam negócios jurídicos são aplicáveis, na medida em que a analogia das 

situações o justifique, as disposições do capítulo precedente”. 

 

 

2.3.4 Por uma estruturação do consentimento 

 

 

Ainda que o consentimento informado se coloque como pressuposto de validade do 

negócio jurídico “relação médico-paciente”, este com ela não se confunde, e constitui ato 

jurídico stricto sensu, uma vez que os efeitos que produz são aqueles predeterminados pela 

lei, ou, pura e simplesmente legitima o ato médico, e lhe retira a antijuridicidade. Em 

outras palavras, o médico que age sem o consentimento do paciente, ao realizar qualquer 

procedimento, comete ato típico de lesão corporal, ou, nos casos em que não há lesão à 

integridade física, comete ao menos ato tipificado como constrangimento ilícito, ao atentar 

contra a integridade psíquica da pessoa.  

De uma forma ou de outra, comete ofensa a direitos da personalidade. 

Ainda, o consentimento informado é situação jurídica de titularidade orgânica
394

. 

Ainda que se admita o exercício por outra pessoa por incompetência do titular, não se trata 

de hipótese de transmissão do direito, o que justifica, portanto, a admissibilidade da 

opinião e da vontade do incompetente, o que não ocorre nas situações patrimoniais, até 

porque impossível a interposição de Ação Regressiva em face do representante, ou até 

mesmo de uma exigência de prestação de contas. 

Dessa forma, totalmente distinta a legitimidade do representante para a prática do 

ato. Quando diante de situações que exigem o consentimento informado, o representante 

                                                                                                                                                    
condicionalismos particularmente instantes, o sistema de permissão continuada que admita a lesão de direitos 

de personalidade até quando o titular declarar que a ela se opõe ou a não autoriza, exatamente porque a 

perdurabilidade ou reiterabilidade da ofensa é normalmente contrária aos bons costumes”. Cf. CAPELO DE 

SOUSA, Rabindranath V. A. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 411-

412. 
394

 “A titularidade institucional ou orgânica, ao revés, caracteriza-se pela impossibilidade da aquisição, por 

outros sujeitos, da situação subjetiva, já que vindo a faltar o titular originário, extingue-se também a situação. 

Estas situações ligadas organicamente ao titular, ditas situações intuitu personae, estabelecem um liame tão 

estreito com um sujeito, que encontram exclusivamente naquele liame a sua razão de ser, a sua função. A 

titularidade orgânica encontra aplicação sobretudo no setor das situações existenciais, principalmente, nos 

direitos fundamentais da pessoa”. Cf. PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. 

Tradução de Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 109. 
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deve atuar no melhor interesse do representado, e mais: deve atuar como atuaria a pessoa 

caso pudesse tomar aquela decisão. Esse é o verdadeiro papel do procurador para cuidados 

de saúde.  

Em termos de consentimento informado, não se aplica o disposto no art. 111 do 

Código Civil, inserido nas disposições gerais do Código aplicáveis aos negócios jurídicos. 

Dispõe o artigo que “o silêncio importa em anuência, quando as circunstâncias ou os usos 

o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”. Assim, em 

consentimento, quem cala não consente, uma vez que a manifestação/declaração de 

vontade deve ser inequívoca. Se ensejar dúvida, não está configurado o consentimento da 

pessoa.  

Outro ponto a ser desenvolvimento repousa na assertiva de que, para o 

consentimento informado, importa mais a busca pela verdadeira vontade do agente, de 

modo a permitir que a realização do ato esteja conforme o seu projeto de vida. O 

consentimento informado se coloca, assim, como instrumento para a manifestação da 

personalidade da pessoa, proporcionando, desta forma, o seu livre desenvolvimento. Tanto 

o é que, por exemplo, quando da tomada de decisão por um representante no caso de 

incapacidade posterior na qual a pessoa não tenha deixado diretivas antecipativas de 

vontade, o que se busca é tomar a decisão em conformidade com o que desejava a pessoa, 

levando em consideração as manifestações de vontade expressadas anteriormente à 

situação de incapacidade.  

O processo de consentimento informado, assim, é exercício de subjetividade, e por 

isso inadmissível a imposição de valores externos à pessoa, pois isso importaria em impor 

uma subjetividade sobre outra que lhe é estranha. Os valores, assim, a “dignidade” vai ter o 

seu conteúdo delimitado pelo próprio indivíduo, o que, muitas vezes, entra em conflito 

com os valores sociais. É o caso, por exemplo, do body modification e dos usuários de 

drogas.  

Este exercício de subjetividade permite o se posicionar segundo os próprios valores 

ante a diferença. Importa em impor sua vontade sobre o oposto. “Assim, o outro é critério 

decisivo para a construção do indivíduo enquanto tal”
395

. 

Por isso então a “autonomia de vontade” conforme compreendida pela doutrina não 

equivale ao princípio da autonomia da Bioética, uma vez que esta se relaciona com o 

direito à autodeterminação pessoal enquanto direito da personalidade. Desta feita, quando 

                                                 
395

 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, corpo e autonomia privada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 

p. 189. 
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do exercício dessa autonomia corporal, entende-se que o que deve ser levado em 

consideração é qual a esfera de autonomia que a decisão afeta. Quanto menos atingir 

direitos de terceiros, maior a esfera de autonomia e, consequentemente, menores as 

limitações que devem ser impostas pelo ordenamento jurídico. São grandezas inversamente 

proporcionais. 

É isso que justifica, por exemplo, o sistema de notificação compulsória de algumas 

doenças, bem como a relatividade do “direito de não saber” sobre doenças infecto 

contagiosas, como é o caso dos portadores de HIV e a alta potencialidade de contaminação 

de terceiros.  

Justamente pelos motivos elencados que se entende não se tratar o consentimento 

informado de negócio jurídico.  
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PARTE II – PROGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

contranarciso 

em mim 

eu vejo o outro 

e outro 

e outro 

enfim dezenas 

trens passando 

vagões cheios de gente 

centenas 

 

o outro 

que há em mim 

é você 

você 

e você 

 

assim como 

eu estou com você 

eu estou nele 

em nós 

e só quando 

estamos em nós 

estamos em paz 

mesmo que estejamos a sós 

Paulo Leminski 
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3 A (RE)LEITURA DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO 

INFORMADO À LUZ DA INCORPORAÇÃO DE REFERENCIAIS DA 

BIOÉTICA 

 

 

Consent can be given, but cannot be extracted
396

. 

 

 

A partir da constatação de que a teoria jurídica clássica, cuja figura central é o 

negócio jurídico, não se mostra suficiente para lidar com as questões existenciais, uma vez 

que, mesmo para aqueles que entendem a aplicação do instituto é necessária uma 

reinterpretação a partir do valor da proteção da dignidade da pessoa humana, propõe-se 

uma releitura do processo de consentimento informado, a partir da incorporação da 

axiologia constitucional e de referenciais da Bioética.  

Adota-se a classificação do consentimento informado como ato jurídico stricto 

sensu mandamental, que tem por finalidade impor ou proibir determinada conduta ao 

profissional de saúde, ao final do processo.  

O que se advogada é uma mudança de foco: enquanto tradicionalmente preocupa-se 

com o processo de revelação de informação, propomos que as lentes da preocupação se 

voltem para o processo de tomada de decisão, isto é, para o ato do consentimento. 

A dificuldade do processo de revelação de informação reside na interpretação que 

vai ser dada à informação recebida. O simples “revelar” não é suficiente. É necessário que 

a informação se transforme em conhecimento. Para tanto, estão envolvidos os aspectos 

cognitivos de cada sujeito, bem como seu arcabouço sociocultural
397

, o que faz com que, 

em cada caso, a informação seja interpretada de maneira distinta. Por isso a dificuldade em 

estabelecer processos de consentimento padronizados, com modelo check-list, por 

                                                 
396

 MANSON, Neil C.; O‟NEILL, Onora. Rethinking informed consent in Bioethics. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. p. 92. 
397

 “Portanto, em todo processo de autorização – bem como no de consentimento da própria pessoa – há 

fatores externos que auxiliam a compor o cenário que resultará no processo de informação e compreensão e, 

por conseqüência, finalizará com a autorização ou não, de acordo com a percepção e interpretação desse 

complexo sistema. Dessa forma, reveste-se de fundamental importância que os responsáveis pela obtenção do 

consentimento considerem as características culturais dos pacientes e/ou participantes de estudos científicos, 

desde a elaboração do termo até sua aplicação e assinatura, passando por todo o processo de informação e sua 

efetiva compreensão”. RAYMUNDO, Marcia Mocellin; GOLDIM, José Roberto. Do consentimento por 

procuração à autorização por representação. Revista Bioética, Brasília, v. 15, n. 1, p. 83-99, 2007. 

Disponível em: <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/33/36>. Acesso 

em: 16 ago. 2015. p. 96. 
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exemplo, pois nessas hipóteses é desconsiderada a pessoa, e retomado o conceito de sujeito 

de direitos, inadequado para nossos propósitos, como anteriormente explanado. 

Reitera-se que o modelo de revelação de informação que toma por parâmetro o 

“homem médio” – paterfamilia – como no caso Canterbury v. Spence
398

, não se encaixa 

com a nossa proposta. Por tal motivo a proposta de um modelo “pessoal” do processo de 

informação.  

A medida do cuidado, a medida da informação é a vulnerabilidade do paciente, de 

modo a retomar o aspecto intuitu personae da prestação de serviços médicos, 

principalmente da prestação da informação, com a diferença, nesse caso, é que a relação 

deve ser personalíssima com base no paciente, e não mais no médico
399

.  

A humanização do processo de consentimento, e, ainda que indiretamente, do 

próprio exercício da Medicina e demais profissões afetas à área da saúde, coaduna-se com 

a repersonalização do Direito, que coloca a pessoa como figura central do ordenamento e 

eleva a dignidade da pessoa humana a valor fundante.  

Neste sentir, José Roberto Goldim et al.
400

 propõem a perspectiva da bioética 

clínica como um caminho para essa humanização da medicina, que deve ser concebida 

como conjugação de ciência e arte, aspectos humanos e desenvolvimento tecnológico, com 

o escopo de “exaltar o ser humano e não ao contrário, tornando-o um objeto”. 

Na esfera patrimonial, as regras do ordenamento jurídico têm por objetivo atribuir 

segurança às relações jurídicas. Na esfera existencial, todavia, o que se busca é a garantia 

do livre desenvolvimento da personalidade, e assim, não é possível que sejam colocadas 

barreiras – inclusive barreiras cronológicas – para fundamentar esse desenvolvimento, uma 

vez que é admissível a ideia de graus de capacidade, considerando um desenvolvimento 

gradual da personalidade.  

Tendo em vista a necessidade de buscar o bem do paciente – própria do princípio 

da beneficência – e, concomitantemente, de não fazer o mal – própria do princípio da não-

maleficência – o profissional de saúde depara-se com um dilema ético: o que é o bem? O 

                                                 
398

 Canterbury v. Spence, 464 F.2d 772, 1972.  
399

 “A informação médica sobre os riscos do tratamento ou da cirurgia não pode ser dada sem as regras da 

prudência e das cautelas que a situação e a própria doença do paciente exigem. É o modo de ser do paciente, 

a sua condição, as suas vivências, que norteiam o rumo da informação básica sobre os riscos do tratamento”. 

GOGLIANO, Daisy. O consentimento esclarecido em matéria de bioética: ilusão de exclusão de 

responsabilidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 104, p. 

509-547, jan./dez. 2009. p. 543. 
400

 BATISTA, Cristiano Correa; GOLDIM José Roberto; FRITSCHER, Carlos Cezar. Bioética clínica: 

ciência e humanidade. Scientia Medica, Porto Alegre, v. 15, n. 1, 52-59, jan./mar. 2005. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewFile/1544/1147>. Acesso em: 16 

ago. 2015. p. 59. 
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que é o mal? E, a partir de um conceito de saúde que envolve qualidade de vida, bem-estar 

tanto psíquico quanto físico, cabe ao paciente delimitar tais conceitos com base no seu 

projeto de vida, de modo a permitir o livre desenvolvimento da sua personalidade.  

Por isso, então, recorre-se ao princípio da autonomia, entendendo que é o paciente o 

melhor juiz de seu estado de saúde, presente e futuro. Temos então, ao respeitar o princípio 

da autonomia, a observância tanto do princípio da beneficência – o atuar do profissional 

em prol do bem daquele paciente – quanto do princípio da não-maleficência – o atuar do 

profissional de modo a evitar danos àquele paciente –, tomados a partir da perspectiva da 

pessoa concreta, e não mais de critérios objetivos solidificados no binômio saúde/doença e 

na categoria “sujeito de direitos”.   

Retomemos a concepção de consentimento como renúncia de direitos.  

A concepção tradicional de consentimento informado o trata como a revelação – 

disclosure – de informações de um agente que as detém – emissor – para outro que não as 

detém – receptor – e vai adquiri-las, como se fossem um “bem” a ser transferido de uma 

pessoa para outra
401

.  

Exige-se, assim, que as pessoas tenham capacidade de entender a informação, mas 

dificilmente se averigua na prática se efetivamente essa informação foi internalizada. Isto 

é, o processo de consentimento para na primeira etapa: informação. Basta, dessa forma, 

que a informação seja transmitida. Esse é o modelo do Código de Defesa do Consumidor, 

que vem sendo aplicado pelos Tribunais.  

Transmitir informação não é o mesmo que realizar o processo de consentimento. A 

transmissão de informação, muitas vezes, tem por foco o emissor, e aquilo que vai ser 

transmitido – objeto da informação –, preocupando-se menos com o receptor da mensagem 

e com o processo comunicativo em si. 

Isso explica, por exemplo, as exigências de que a informação seja o mais ampla 

possível, de modo a abarcar todo e qualquer dado existente em relação ao procedimento de 

que se trata. Presume-se que, caso a informação transmitida seja o mais completa possível, 

garantido estaria, ainda que objetivamente, o conhecimento dos riscos a que se está 

exposto, de modo a permitir a tomada de decisão individual e autônoma.  

Ainda, essa concepção ignora o fato de que o modo como a informação é 

transmitida interfere no processo decisório, ainda que o conteúdo da informação seja o 

mesmo.  

                                                 
401

 MANSON, Neil C., O‟NEILL, Onora. Rethinking Informed consent in Bioethics. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. p. 35-36. 
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Essa concepção de “transferência de informação” ignora também alguns aspectos 

do processo de comunicação. A começar, a informação depende do contexto em que os 

agentes estão inseridos, bem como dependem da percepção que tais agentes possuem desse 

contexto. Ademais, há normais sociais – contexto normativo – que a vinculam. A 

comunicação é uma ação racional, feita por agentes por determinadas razões e que está 

relacionada a proposições. Há ainda a “opacidade”, que significa que aqueles a quem a 

informação é transmitida pode entender seu significado, sem compreender completamente 

do que se trata. Ela depende, assim, de um conhecimento prévio dos agentes para que não 

haja ruídos e de sua capacidade de fazer deduções. Por fim, ela deve ser sensível à 

audiência, isto é, deve se adequar a quem ela se destina – aspecto qualitativo da 

informação
402

. 

A comunicação pode falhar sem que haja falha ética, uma vez que depende dos 

compromissos práticos e cognitivos dos participantes, bem como da assunção de uma 

responsabilidade epistêmica.  

O consentimento informado como compreendido atualmente, consistente na 

revelação de informação de um agente sobre certas coisas para outras pessoas, uma vez 

que essas obrigações informacionais protegem e promovem a tomada de decisão individual 

autônoma não garante a efetividade do processo comunicativo.  

A primeira limitação é a dificuldade de internalização da informação. Defende-se a 

ideia de processo de decisão compartilhada, ao invés de tomada de decisão individual, 

justamente porque o paciente nem sempre consegue internalizar – tornar conhecimento – 

toda a informação que lhe foi passada, e, por outro lado, o papel do profissional de saúde é 

fundamental para o deslinde do processo. Ainda, esse tipo de processo permite o 

estabelecimento de relações de confiança entre as partes, que é inerente à relação médico-

paciente. 

Ainda, o fato de uma decisão não ser autônoma não significa que não seja válida 

nem que não representa a vontade daquele sujeito. 

Daisy Gogliano faz uma crítica a essa busca insana pela autonomia dos sujeitos, 

fazendo com que se esqueçam dos demais fatores próprios que integram o processo da 

(co)existência
403

. 
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 MANSON, Neil C., O‟NEILL, Onora. Rethinking Informed consent in Bioethics. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. p. 40-ss.  
403

 “Como também afirma Karl Jaspers: “a liberdade feita objeto já não é liberdade”. Revela-se, portanto, 

impraticável a pura autonomia. Como diz Sartre, o homem, “estando condenado a ser livre, carrega nos 

ombros o peso do mundo inteiro: é responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser”. A pura 
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Onora O‟Neill e Neil Manson
404

 defendem um modelo de consentimento informado 

baseado nas transações comunicativas entre agentes: modelo transacional de 

consentimento informado.  

Segundo esse modelo, o consentimento informado funciona como renúncia a 

direitos e expectativas em situações que a justifiquem para garantia de outros direitos. O 

consentimento informado vai autorizar a realização de procedimentos que sem ele seriam 

eticamente ou legalmente inaceitáveis, por representarem também lesão a direitos dignos 

de tutela jurídica. É o caso, por exemplo, do direito à integridade física em face da 

realização de uma cirurgia para tutelar o direito à vida.  

Nesse sentido, Lydia Neves Bastos Telles Nunes reconhece que é possível a 

relativização de aspectos dos direitos da personalidade, desde que presente o 

consentimento, por ter como suporte o princípio da dignidade da pessoa humana
405

.  

Quando se toma por parâmetro a definição proposta por Onora O‟Neill, verificamos 

que a doutrina brasileira não a utiliza como referência, focando no consentimento como 

revelação – disclosure – de informação e posterior tomada de decisão autônoma. 

Dentre os autores estudados, foram encontrados dois posicionamentos que se 

aproximariam do conceito de consentimento como renúncia de direitos. 

Adriano Marteleto Godinho, Lívia Hallack Lanziotti e Bruno Salomé de Morais 

entendem que o consentimento informado representaria uma autorização para o 

profissional de saúde ingerir sobre a integridade física do paciente, excluindo a ilicitude da 

conduta do profissional
406

. 

                                                                                                                                                    
autonomia faz abstrair a vida social. Não existem mais “modos de ser”, vivências, temporalidade, 

movimento, diante da fragmentação do pensamento. Vivemos na mecanicidade do racionalismo, sem busca 

de sentido, na simples elaboração de idéias, conceitos, esquemas, teorias pré-elaboradas, onde tudo deve ser 

justaposto a uma razão universal, vale dizer, padronizada. Não existe mais nuances, tal como na fotografia 

digital, como assevera Bruno Romano, em que tudo se torna linear, na ausência de co-existência”. 

GOGLIANO, Daisy. O consentimento esclarecido em matéria de bioética: ilusão de exclusão de 

responsabilidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 104, p. 

509-547, jan./dez. 2009. p. 517. 
404

 MANSON, Neil C., O‟NEILL, Onora. Rethinking Informed consent in Bioethics. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. p. 69. 
405

 NUNES, Lydia Neves Bastos Telles. A pessoa natural e a relativização dos direitos da personalidade. In: 

BEÇAK, Rubens; POVEDA VELASCO, Ignácio Maria (Org.). O Direito e o futuro da pessoa: estudos em 

homenagem ao professor Antonio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Atlas, 2011. p.56-70. p.65. 
406

 “O CI tem o condão de representar uma autorização para a ingerência sobre a integridade física do 

paciente, o que cassa qualquer ilicitude na conduta do médico, a não ser que se caracterize má atuação 

profissional, mediante a apuração de dolo ou culpa”. GODINHO, Adriano Marteleto; LANZIOTTI, Lívia 

Hallack; MORAIS, Bruno Salome de. Termo de consentimento informado: a visão dos advogados e 

tribunais. Revista Brasileira de Anestesiologia, Campinas, v. 60, n. 2, p. 207-214, mar./abr. 2010. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-70942010000200014&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 16 ago. 2015. p.208-209. Os autores, todavia, utilizam-se dos dois referenciais, pautando-se 

principalmente na concepção tradicional de consentimento informado como “transferência” de informação de 
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No mesmo sentido, Adriana Espíndola Corrêa entende que o consentimento é 

condição para acesso lícito do profissional de saúde à esfera da intimidade do paciente, 

raciocínio que pode ser aplicado também em relação à esfera da integridade física e moral 

do paciente, e que tem o condão de vincular o médico aos limites daquilo que foi 

consentido, sendo necessário novo consentimento nas hipóteses de mudança do âmbito da 

intervenção
407

.  

O consentimento informado concede, então, permissão para tais atos – legitimidade 

do agir do profissional de saúde – e representa o comprometimento do sujeito que consente 

de que não entenderá aquela conduta como agressiva.  

A dificuldade repousa, independentemente da concepção de consentimento 

informado adotada, em manter uma uniformidade das regras. Tentar estabelecer normas 

para todas as situações tem pouca chance de sucesso. “Exigências adequadas de 

consentimento devem variar de acordo com o tipo de intervenção, de acordo com as 

normas/direitos que serão renunciados”
408

. Todavia, requisitos mínimos podem ser 

estipulados por meio de normativas para a proteção das pessoas, tanto em pesquisa, quanto 

na prática clínica.  

Considerando, então, o consentimento informado como um processo de 

comunicação, a observância de alguns requisitos se mostra vital. São eles: (i) linguagem 

acessível para o auditório; (ii) inteligibilidade da informação; (iii) relevância da 

                                                                                                                                                    
modo a possibilitar uma decisão autônoma. Uma crítica que se faz à concepção dos autores é que identificam 

o “consentimento” com a assinatura do termo de consentimento informado, e entendem que o paciente, ao 

consentir, estaria assumindo livremente os riscos do procedimento, o que não se concorda: “Sendo o CI a 

expressão da vontade do paciente, exige-se que ele tenha plena consciência da natureza dos procedimentos 

propostos e dos riscos que lhes são inerentes, quando poderá, se for o caso, emitir a autorização para a prática 

do ato médico. Tal se dá por meio da assinatura do Termo de Consentimento Informado, que deve conter, em 

linguagem acessível ao paciente, as informações indispensáveis à formação da sua livre convicção. Ao lançar 

sua assinatura no referido termo, o paciente declara estar ciente do seu inteiro teor, assumindo livremente os 

riscos indicados”. 
407

 “A par da necessária ponderação entre princípios constitucionais e solução de eventuais conflitos de 

direitos fundamentais, o consentimento informado é condição de acesso lícito à esfera de intimidade do 

paciente ou pesquisado, afigurando-se irrelevantes a efetiva incursão na dimensão corporal e a existência de 

riscos. A proteção integral da pessoa demanda, assim, a ampliação do âmbito de exigência do consentimento 

prévio e informado, estendendo-se para casos livres de riscos e até mesmo quando não há intervenção direta 

no corpo. Além disso, o médico não pode ultrapassar os limites da extensão do consentimento para realização 

de exames, tratamentos ou cirurgias, realizando intervenções de maior gravidade ou de natureza diversa. Na 

medida em que o consentimento destina-se a procedimento específico, surgindo no decorrer do tratamento ou 

procedimento médico a necessidade de estender o âmbito da intervenção ou de alterar o rumo do tratamento, 

essas mudanças devem ser precedidas de novo consentimento, salvo iminente perigo de vida ou de grave 

lesão para a saúde (estado de necessidade)”. CORRÊA, Adriana Espíndola. Consentimento Livre e 

Esclarecido: o corpo objeto de relações jurídicas. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 159-160.  
408

 Tradução livre da autora do original: “Adequate consent requirements may legitimately differ for different 

sorts of intervention, depending on the norms that would otherwise be breached”. MANSON, Neil C., 

O‟NEILL, Onora. Rethinking Informed consent in Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. p.80.  
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informação para o auditório; (iv) compreensão recíproca do background dos participantes; 

(v) confiança e veracidade das informações e do discurso, pois dependentes da 

responsabilidade epistêmica dos participantes; (vi) propostas adequadamente corretas e 

verdadeiras
409

. 

Entende-se o consentimento como uma atitude proposicional – proppositional 

attitude –, isto é, ele se vincula às propostas/proposições que são desenvolvidas ao longo 

do processo comunicativo. Desta forma, o consentimento para um determinado 

procedimento não necessariamente importa no consentimento para outro procedimento que 

lhe seja decorrente ou pressuposto, caso não integre a proposição formulada.  

Assim, são estabelecidos compromissos nas transações de consentimento 

informado. Por parte de quem busca o consentimento – profissional de saúde – deve ser 

elaborada uma proposta, que deve ser por ele explicada, garantindo o comprometimento de 

que agirá daquela forma caso o consentimento seja dado. Por parte de quem consente – 

paciente – há a comunicação de que compreendeu a proposta e o comprometimento de que 

não considerará a conduta dela decorrente como lesão. Assim, deve ser compreendido pelo 

paciente também o alcance do consentimento que foi dado. Em outras palavras, deve-se ter 

consciência daquilo que se impõe ou se proíbe ao profissional de saúde. 

O consentimento informado apenas se completa quando há essa confluência de 

ações, vontades e responsabilidades.  

A estrutura desenvolvida para o processo de consentimento informado, então, com 

foco no ato do consentimento, tem o seguinte perfil: dois são os elementos do 

consentimento, a saber, a informação, e a decisão. Os pressupostos para que haja um 

processo de consentimento válido são a competência para decidir e a voluntariedade do 

processo. Por fim, tem-se que o valor que fundamenta todo o processo de consentimento 

informado é o direito à autodeterminação pessoal, decorrente do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, a partir de uma concepção relacional de autonomia.  

 

 

3.1 Dos elementos do consentimento informado 

 

 

                                                 
409

 MANSON, Neil C., O‟NEILL, Onora. Rethinking Informed consent in Bioethics. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. p. 85-ss. 
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Pretende-se, no presente estudo, apresentar o conceito de consentimento informado 

como processo, e não como mero ato isolado a ser realizado quando diante de um 

procedimento médico. Para tanto, parte-se da ideia de “obrigação como processo”, 

conforme desenvolvida por Clóvis do Couto e Silva, na sua tese de livre-docência 

apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 

1964
410

.  

Como apresentado no capítulo 02, quando da celebração de um contrato de 

prestação de serviços médicos temos concomitantemente negócio jurídico e ato jurídico 

stricto sensu. O consentimento se revela como requisito de validade do contrato de 

prestação de serviços médicos, como dever lateral da obrigação principal. Esse 

posicionamento é defendido por Fernando Campos Scaff
411

: o consentimento informado é 

dever lateral do atendimento médico, junto com outros deveres.  

Necessário se faz distinguir as diferentes fases da obrigação: fase de nascimento, 

fase de desenvolvimento e fase de adimplemento da obrigação, com a qual ela se extingue. 

Junto a isso, como corolários dos princípios da boa-fé objetiva, surgem diversos deveres 

anexos (ou laterais) a essa obrigação principal, que podem tanto ser dependentes dela, 

quanto independentes, subsistindo ainda que a prestação principal tenha sido cumprida.  

 

A prestação principal do negócio jurídico é determinada pela vontade. Para que a 

finalidade do negócio seja atingida, é necessário que o devedor realize certos 

atos preparatórios, destinados a satisfazer a pretensão do credor. Alguns desses 

atos constituem adimplemento de deveres que nascem da manifestação ou 

declaração de vontade jurisdicizada. Outros, porém, surgem desvinculados da 

vontade, núcleo do negócio jurídico, por vezes ligados aos deveres principais e 

deles dependentes, por vezes possuindo vida autônoma. Os deveres desta última 

categoria, chamados independentes, podem perdurar mesmo depois de adimplida 

a obrigação principal
412

. 

  

A doutrina legal do consentimento informado elevou o seu processo a uma 

obrigação a ser cumprida pelos profissionais de saúde para a proteção das pessoas, tanto 

                                                 
410

 O texto foi recentemente publicado pela Editora FGV: COUTO E SILVA, Clóvis. A obrigação como 

processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 
411

 “Sendo assim, o consentimento informado constitui-se num dever lateral do atendimento médico, 

relacionado com aquelas obrigações principais, concernentes à realização do tratamento indicado pela melhor 

conduta e à organização do processo clínico. Ademais, coexiste o dever de obtenção do consentimento 

informado com outros deveres laterais que são próprios a tais atividades, como, por exemplo, a garantia do 

sigilo quanto a questões afeitas ao paciente ou aquele da necessária comunicação aos órgãos públicos, 

quando constatada a existência, em algum paciente, de moléstias com potencial epidêmico”. SCAFF, 

Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de adesão, planos de saúde e seguro-

saúde. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 88-89. 
412

 COUTO E SILVA, Clóvis, op. cit., p.38. 
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nas relações médico-paciente, quanto em outros procedimentos, como por exemplo, nas 

pesquisas com seres humanos.  

Propõe-se que, no âmbito do processo de consentimento informado, sejam 

realizados dois processos distintos, porém interdependentes: o processo de informação e o 

processo de decisão compartilhada. Em cada um dos processos, devem ser observados os 

dois pressupostos elencados: competência para decidir e voluntariedade da decisão
413

, 

tendo sempre em mente que se adota a premissa de que a capacidade pode ser observada 

em graus distintos, que variam de acordo com a pessoa envolvida e com o tipo de decisão 

que ela vai ter que tomar, e a voluntariedade da decisão, do mesmo modo, deve ser 

interpretada a partir de um conceito relacional de autonomia, pois todo o processo depende 

da interação de diferentes atores, e da relação de confiança que se estabelece entre eles.  

Assim, entende-se possível uma pessoa ser capaz de participar do processo de 

informação, mas não ser capaz de participar do processo de decisão, como pode ocorrer, 

por exemplo, com crianças e adolescentes. Nesses casos, ainda que se reconheça a 

incapacidade para decidir, exigível o respeito ao processo de informação. 

 

 

3.1.1 Processo de informação: da informação ao conhecimento 

 

 

 Tradicionalmente, o consentimento informado relaciona-se com a revelação de 

informação relacionada a determinado procedimento, permitindo, assim, que a pessoa tome 

uma decisão, de modo a proteger a autonomia de decidir sobre seu próprio corpo
414

. 

O dever de informar decorre de diversas normas: Código de Defesa do 

Consumidor, Código Civil, do princípio da boa-fé objetiva que o coloca como dever 
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 “A pessoa que será convidada a consentir com um procedimento assistencial ou de pesquisa deve ter duas 

condições prévias ao próprio processo: a capacidade para entender e decidir e a voluntariedade”. GOLDIM, 

José Roberto. O consentimento informado numa perspectiva além da autonomia. In: SOUZA, Ricardo Timm 

de (Org.). Ciência e ética: os grandes desafios. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.  p.47. 
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 “The standard justification of informed consent stresses the conveyance or transfer of information (from 

researcher or clinician, to research subject or patient), sees this information as material for individual 

decision-making, and  insists that individual decision-making (autonomous choice) ought to be respected”. 

MANSON, Neil C., O‟NEILL, Onora. Rethinking informed consent in Bioethics. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. p.34. Tradução livre da autora: "A justificativa padrão do consentimento informado 

salienta a comunicação ou transferência de informações (do pesquisador ou clínico, para o sujeito de pesquisa 

ou paciente), vê esta informação como material para a tomada de decisão individual, e insiste em que a 

tomada de decisões individual (escolha autônoma) deve de ser respeitada." 
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lateral, e, principalmente, da necessidade de empoderamento da pessoa em face da sua 

vulnerabilidade. 

Por força da legislação consumerista e do desenvolvimento da prestação de serviços 

de saúde de maneira “institucionalizada”, em detrimento da relação intuitu personae, 

baseada na confiança, antes desenvolvida pelos “médicos de família”, a relação médico-

paciente foi enquadrada como relação de consumo, ensejando, assim, a aplicação das 

normas do CDC. Dessa forma, tanto a atividade do profissional liberal – de 

responsabilidade subjetiva (art. 14, §4º, CDC) – quanto a atividade dos hospitais, clínicas e 

planos e seguradoras de saúde – responsabilidade objetiva (art. 14, caput, CDC) – foi 

regulamentada pelo Código, que tem como princípios da Política Nacional das relações de 

consumo a transparência e a informação, bem como o reconhecimento da vulnerabilidade 

do consumidor no mercado de consumo
415

. 

Assim, a informação foi erigida a “direito básico do consumidor”, definida no art. 

6º, III, como direito “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. No âmbito da 

prestação de serviços em saúde, o direito à informação se revela com aspectos singulares, 

tendo em vista que a vulnerabilidade do paciente-consumidor se confunde com a 

vulnerabilidade dos sujeitos conforme caracterizada pela Bioética, como já tivemos a 

oportunidade de explorar no capítulo 01. 

                                                 
415

 “Art. 4º, CDC. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 

desempenho. 

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção 

do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 

princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na 

boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com 

vistas à melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de 

produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a 

concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e 

signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; 

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo” (grifos da autora). 



146 

 

Cláudia Lima Marques
416

 assim define vulnerabilidade: 

 

Poderíamos afirmar, assim, que a vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, 

um estado inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de interesses 

identificado no mercado, é uma situação permanente ou provisória, individual ou 

coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a 

relação. A vulnerabilidade não é, pois, o fundamento das regras de proteção do 

sujeito mais fraco, é apenas a “explicação” destas regras ou da atuação do 

legislador, é a técnica para as aplicar bem, é a noção instrumental que guia e 

ilumina a aplicação destas normas protetivas e reequilibradoras, à procura do 

fundamento da Igualdade e da Justiça equitativa.  

 

No mesmo sentido os ensinamentos de Antônio Herman Benjamin, para quem a 

vulnerabilidade é a peça fundamental do direito do consumidor, que deve servir de ponto 

de partida para toda sua aplicação, elucidando que, no âmbito do direito do consumidor, 

classifica-se a vulnerabilidade em quatro tipos: técnica, jurídica, fática (ou 

socioeconômica) e informacional. Atualmente, vem sendo reconhecida ainda a categoria da 

hipervulnerabilidade, como ocorre por exemplo, com idosos e crianças
417

. 

De todas as formas, esses fatores contribuíram para a consolidação da exigência 

tanto da informação, nas relações de consumo em geral, quanto do processo de 

consentimento informado, nas prestações de serviços em saúde.  

“O paciente é um vulnerável especial (leigo e enfermo), para alcançar um 

consentimento livre e esclarecido, respeitando sua autonomia da vontade e dignidade, 

necessita da informação clara, suficiente e leal do médico”
418

. 

Uma ressalva, entretanto, deve ser posta: a informação integra o processo de 

consentimento informado, mas não este não se reduz àquela, pois há ainda outros fatores 

que devem ser considerados quando da sua apreciação. 

Nesse toar, André Gonçalo Dias Pereira entende pela autonomia do dever de 

informar – como obrigação jurídica – face ao dever de obter o consentimento informado. 

Para o autor
419

, 
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 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 117. 
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 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima, BESSA; Leonardo Roscoe. Manual de 

Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 87-99. 
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 MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar 

ao consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima, MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da 

confiança e práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

p.391-392.p.407. 
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 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento informado na relação médico-paciente: estudo de 

direito civil. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.p.353-354. 
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Se associarmos, de forma excessiva, a obrigação de informar à necessidade de 

obter um consentimento, a primeira corre o risco de se tornar desprovida de 

sentido, quando é precisamente a informação sobre o seu estado, por mais 

pessimista que o prognóstico possa ser, que pode ser muito importante e para o 

paciente. Por isso é preferível tratar distintamente o direito à informação e o 

direito ao consentimento. 

 

Há casos em que a informação consiste na própria prestação principal, e que o 

consentimento informado serve apenas como pressuposto dessa prestação de informar, mas 

posteriormente perde seu objeto, pois não há com o que se consentir: ou porquê a 

finalidade da prestação era apenas a de fornecer um diagnóstico, ou porquê não há 

intervenção ou tratamento a ser feito, por ausência de técnica conhecida ou disponível, ou 

pela própria natureza da descoberta.  

Além disso, a dissociabilidade do processo de informação e do processo de decisão, 

inseridos no processo de consentimento informado, permite que, ainda que não se tenha a 

competência plena para decidir sobre os cuidados de saúde, que se seja titular do direito à 

informação, como ocorre, por exemplo, com as crianças e adolescentes
420

. 

Sua exigência está prevista pelo Código de Ética Médica, mas seu fundamento 

repousa na tutela jurídica que é dada aos direitos da personalidade, em especial o direito à 

autodeterminação pessoal como decorrente do direito de livre desenvolvimento da 

personalidade
421

. Ademais, atos médicos realizados sem o consentimento podem constituir 

lesão tanto à integridade física quanto à integridade moral da pessoa, o que atenta à sua 

dignidade
422

.  

Cláudia Lima Marques afirma que “no Brasil, os serviços médicos, clínicos e de 

hospitais, prestados individual ou coletivamente, no mercado brasileiro, submetem-se às 
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 Para Clóvis Couto e Silva, os deveres de esclarecimento “têm como objeto uma declaração de 

conhecimento. Constituem-se em resultado do pensamento cognitivo e não volitivo e, por esse motivo, 

possuem somente caráter declaratório. A declaração de vontade tem, ao contrário, caráter constitutivo”. 

Assim, poderiam os incapazes se manifestar acerca da compreensão do esclarecimento, sendo, portanto, 

titulares do direito à informação, ainda que não possam emitir uma declaração de vontade válida. COUTO E 

SILVA, Clóvis. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.p.94. 
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 Adota-se, portanto, um entendimento de que os direitos da personalidade conforme previstos pelos arts. 11 

a 20 do Código Civil constituem rol exemplificativo. Sobre o tema, MORATO, Antonio Carlos. Quadro 

Geral dos Direitos da Personalidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, v. 106/107, p. 121-158, jan./dez. 2011/2012. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67941/7054>. Acesso em: 4 jun. 2015. Para o autor, 

“Cumpre assinalar a importância, por meio da consagração dos direitos da personalidade, da ruptura de um 

paradigma estabelecido por relações exclusivamente negociais, na qual havia uma visão totalmente 

mecanicista do ser humano”, corroborando, portanto, a tese defendida no presente trabalho.  
422

 Retoma-se, assim, o entendimento de Neil C. Manson e Onora O‟Neill, que defendem que o 

consentimento informado corresponde a uma renúncia – informed consent as waiver – a direitos e obrigações 

de outras partes, como por exemplo, à obrigação de não violar a integridade física. MANSON, Neil C.; 

O‟NEILL, Onora. Rethinking informed consent in Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press, 

2008.  
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normas do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990 (arts. 2.º, 3.º, 17 e 29 do 

CDC)”
423

. Reconhece-se, então, verdadeiro diálogo das fontes legislativas
424

, para que se 

apliquem as normas cabíveis – Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código de 

Ética Médica, bem como demais diplomas legais específicos, sempre em consonância com 

os mandamentos e valores consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988
425

 – de modo a proteger o paciente-consumidor.  

Uma ressalva deve ser feita: ainda que a relação médico paciente tenha natureza 

jurídica de relação de consumo, o médico é profissional liberal e sua responsabilidade tem 

características próprias, bem definidas pelo CDC
426

, não se comparando, portanto, à 

responsabilidade de um hospital ou de uma clínica pela prestação dos seus serviços
427

.  

Sob a denominação de “dever de informar e de esclarecer dos médicos”, Cláudia 

Lima Marques assim o caracteriza: 

 

Trata-se de um dever de informar clara e suficientemente os leigos-consumidores 

(hinreichende Aufklärung), pessoalmente (in einem persönlichen Gespräch) 

sobre os riscos típicos (typische Gefahren) e aspectos principais (wesentliche 

Ünstande) do serviço médico naquele caso específico. Um dever diretamente 

oriundo das exigências de boa-fé (Pflcht aus Treu und Glauben) na conduta do 

expert em relação ao leigo durante todo o desenvolver da relação jurídica de 

confiança (Vertrauensverhältnis), atingindo, na fase prévia, graus de dever de 

alerta (Warnpflcht) e de aconselhamento/dever de conselho (Beratungspflcht) 

visando alcançar o consentimento informado, válido e eficaz do paciente 

(wirksame Einwilligung des Patienten), geralmente conhecido pela expressão 

norte-americana informed consent
428

. 

 

O Superior Tribunal de Justiça já reconhece a responsabilidade pelo 

descumprimento “da obrigação de obter consentimento informado”, conforme decisão 

                                                 
423

 MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar 

ao consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da 

confiança e práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

p.391-392.  
424

 MARQUES, Claudia Lima. Superação das antinomias pelo diálogo das fontes: o modelo brasileiro de 

coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista da Esmese, 

Aracaju, n. 7, p. 15-54, 2004.   
425

 MARQUES, Claudia Lima, op. cit., p.392. 
426

 Art. 14, § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de 

culpa. Trata-se, portanto, de modalidade de responsabilidade subjetiva, figurando como exceção ao modelo 

de responsabilidade objetiva adotado pelo CDC. 
427

 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Pressupostos da responsabilidade civil na área da saúde: ação, dano e 

nexo causal. Fundamentos da responsabilidade civil na área da saúde: culpa ou risco. A prova. In: SILVA, 

Regina Beatriz Tavares da (Coord.). Responsabilidade civil na área da saúde. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. (Série GVLaw). p.19-20.  
428

 MARQUES, Claudia Lima, op. cit., p.397-398. 
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proferida no REsp 467878-RJ
429

, no qual a entidade hospitalar foi condenada 

solidariamente com o médico
430

. 

 Dessa forma, Claudia Lima Marques pontua que o dever de informar decorre da 

boa-fé, representa dever de cuidado e de cooperação com o parceiro contratual
431

. 

Considerada essencial em todas as fases do tratamento médico, permanecendo 

inclusive depois de finalizado o procedimento principal, mais relevante se coloca, na 

clínica médica, na fase pré-contratual, visto que o consentimento deve sempre ser prévio a 

todo e qualquer procedimento.  

Enfatiza-se a necessidade de se obter o consentimento antes de todo e qualquer 

procedimento por se entender que o conceito de consentimento informado é, como 

denomina Onora O‟Neill, uma propositional attitude, ou seja, quem consente para um 

procedimento específico não necessariamente consente para outros que lhe sejam 

inerentes. Exemplo dessa situação é a pessoa que consente realizar uma cirurgia, mas não 

deseja que seu cabelo seja raspado para o procedimento. 

O dever informacional deve ser cumprido atendendo tanto às exigências 

qualitativas quanto quantitativas da informação. Sua determinação e especificação, todavia, 

                                                 
429

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 467.878/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta 

Turma, julgado em 05 de dezembro de 2002 Diário da Justiça, 10 fev. 2003. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Hospital. Santa Casa. Consentimento informado. A Santa Casa, apesar 

de ser instituição sem fins lucrativos, responde solidariamente pelo erro do seu médico, que deixa de cumprir 

com a obrigação de obter consentimento informado a respeito de cirurgia de risco, da qual resultou a perda da 

visão da paciente. Recurso não conhecido. 

Afirma o Relator que “o fato de ser a Santa Casa uma entidade filantrópica não a isenta da responsabilidade 

de atender ao dever de informação, e de responsabilizar-se pela falta cometida pelo seu médico, que deixa de 

informar a paciente de cirurgia de risco sobre as possíveis conseqüências da intervenção. A obrigação de 

obter o consentimento informado do paciente decorre não apenas das regras de consumo, mas muito 

especialmente das exigências éticas que regulam a atividade médico-hospitalar, destacando-se entre elas o 

consentimento informado. Segundos as instâncias ordinárias, esse dever não foi cumprido”. 
430

 “Esta decisão é importante, pois enfrenta não só a responsabilização solidária do hospital por falha 

médica, mas por falha ou incumprimento no dever pré-contratual de informar e de obter o consentimento 

esclarecido (suficientemente informado) do consumidor, paciente e/ou de sua família, como destinatários 

finais da prestação complexa de serviços médicos. Como ensina Ruy Rosado, em matéria de serviço médico 

e de saúde, é muito importante a figura do consentimento informado e do acesso às informações médicas. 

Trata-se de contratos de adesão e condições gerais contratuais (formulários de consentimento e internação 

avulsos), estando o paciente e sua família (consumidores) em situação de extrema vulnerabilidade”. 

MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar ao 

consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da 

confiança e práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

p. 402. 
431

 “Visto sob este ângulo, a informação médica é dever de conduta de boa-fé (contrário da atuação 

negligente), informar clara e adequadamente é um dever de cuidado com o outro parceiro contratual (atuação 

prudente), informação é poder (estado subjetivo de saber ou não saber), logo, informar suficiente e lealmente 

é cooperar com o outro (se abstendo de abuso ou desvio de poder na relação médico-paciente-consumidor)”. 

MARQUES, Claudia Lima, Ibid., p. 405. 
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fica a cargo do profissional de saúde responsável que deverá analisar as nuances do caso 

concreto para delimitar o conteúdo de sua obrigação.  

Se tomarmos como parâmetro o CDC, e as normas que ele traz sobre informação, 

deve o profissional de saúde informar amplamente o paciente-consumidor
432

, podendo a 

falha desse dever representar fato do serviço
433

, a ensejar responsabilidade do prestador do 

serviço, salvo prova de alguma das hipóteses de excludente de responsabilidade
434

.  

Nessa perspectiva, nos casos de cirurgias estéticas ou outras hipóteses de 

procedimentos dispensáveis, a informação deve ser ainda mais completa e específica, de 

modo a possibilitar uma manifestação de vontade válida pelo paciente
435

, garantindo sua 

autodeterminação e liberdade, tendo em vista os riscos que o procedimento pode 

representar
436

. 

Difícil se coloca a escolha do momento de informar o paciente. O consentimento 

deve ser prévio, mas deve ser observado um lapso temporal entre a realização do processo 

de consentimento informado e a realização do procedimento, principalmente quando há 

risco de vida para o paciente, como no caso da realização de algumas cirurgias. Como 

visto, a única hipótese da legislação brasileira que exige um lapso temporal entre o 

consentimento e o procedimento é o da esterilização. Para Cláudia Lima Marques, obter a 

                                                 
432

 Foi apresentada tese independente ao XII Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, organizado 

pela BRASILCON, de nossa autoria, nesse sentido: “Tese 8 - A transparência como vetor da política nacional 

do consumo e informação como direito básico do consumidor impõem que o profissional de saúde preste 

uma informação adequada e suficiente sobre o quadro clínico do paciente e as alternativas terapêuticas de 

acordo com a (hiper)vulnerabilidade atrelada ao estado de saúde do paciente. Apresentadores: Ana Carolina 

Moraes Aboin e Bruno Ricardo Bioni. Tese mantida sem alterações”. ABOIN, Ana Carolina Moraes; BIONI, 

Bruno Ricardo. A transparência como vetor da política nacional do consumo e informação como direito 

básico do consumidor impõem que o profissional de saúde preste uma informação adequada e suficiente 

sobre o quadro clinico do paciente e as alternativas terapêuticas de acordo com a (hiper)vulnerabilidade 

atrelada ao estado de saúde do paciente. In: XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO 

CONSUMIDOR. Apresentação de Teses Independentes. Anais... Gramado: Brasilcon, 2014. 
433

 “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.  
434

 “Art.14.§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. 
435

 “Especialmente se o serviço de saúde ou intervenção cirúrgica não é „necessária(o)‟ ou trata-se de uma 

cirurgia dispensável ou estética, a informação sobre todos os riscos possíveis e os prováveis é 

importantíssima para manter a liberdade e o esclarecimento do leigo, consumidor, em uma boa-fé in 

contrahendo”. MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever 

de informar ao consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: 

proteção da confiança e práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011.p..408.  
436

 Não se fala, nesses casos, em tratamentos não essenciais à saúde do paciente, por exemplo, quando se fala 

de procedimentos puramente estéticos, pois se adota, nesse estudo, um conceito amplo de saúde, conforme já 

abordado no primeiro capítulo, de modo que se entende que, muitas vezes, a realização de um procedimento 

estético está diretamente relacionada com a saúde na esfera psicológica da pessoa. Tanto é assim que se 

verifica a possibilidade de responsabilização por dano estético. Sobre o tema, LOPEZ, Teresa Ancona. O 

dano estético. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
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assinatura do paciente no Termo de Consentimento Informado momentos antes da 

realização de uma cirurgia configura abuso de direito
437

.  

Tal determinação é corroborada atualmente com o disposto no art. 135-A do 

Código Penal
438

, que tipifica o crime de “condicionamento de atendimento médico-

hospitalar emergencial”, incluído pela Lei n
o
 12.653

439
, de 2012. O artigo tipifica como 

conduta “exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o 

preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento 

médico-hospitalar emergencial”, interessando-nos particularmente o “preenchimento 

prévio de formulários administrativos”, dentre os quais pode ser incluído o termo de 

consentimento informado.  

Continua a Lei n
o
 12.653/12 e estabelece que  

 

O estabelecimento de saúde que realize atendimento médico-hospitalar 

emergencial fica obrigado a afixar, em local visível, cartaz ou equivalente, com a 

seguinte informação: „Constitui crime a exigência de cheque-caução, de nota 

promissória ou de qualquer garantia, bem como do preenchimento prévio de 

formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-

hospitalar emergencial, nos termos do art. 135-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal”. 

 

Ainda que não faça menção expressa ao “consentimento informado”, reputa como 

criminosa a exigência de assinatura em formulários administrativos antes de atendimento 

ou internamento de caráter emergencial, por reconhecer a vulnerabilidade do paciente e de 

                                                 
437

 “Já se abusa de seu “poder” e da situação e escolhe os momentos anteriores da cirurgia para pedir a 

assinatura do paciente ou de seus familiares em um “consentimento informado” contendo várias cláusulas 

limitativas de seus deveres e detalhes sobre a alegada “informação” anteriormente prestada, tal manifestação 

“em estado de perigo” ou necessidade de consumo é nula ex vi art. 51, IV, do CDC, pois contrária à boa-fé. 

Sabe-se que nos momentos anteriores à cirurgia os consumidores (paciente e sua família) assinarão qualquer 

documento e submeter-se-ão a qualquer cláusula abusiva de renúncia de direitos (art. 51, I e IV, do CDC) ou 

condição excessivamente onerosas (veja novo vício da vontade no art. 156 do CC/2002). Neste caso este 

consentimento “pressionado” é nulo e deve ser desconsiderado pelo magistrado, devendo o médico conseguir 

outros meios de prova de que realmente informou (de boa-fé) o consumidor em outras ocasiões e que 

conseguiu um “consentimento informado” deste consumidor em circunstâncias normais e prévias 

(consentimento pós-informação)”. MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital 

por falha no dever de informar ao consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Direito 

do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011.p.411.  
438

 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Dispõe sobre os Conselhos 

de Medicina, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
439

 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 12.653, de 28 de maio de 2012. Acresce o art. 135-A ao 

Decreto-Lei n
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime de condicionar 

atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer garantia e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12653.htm>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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seus acompanhantes naquele momento. Ademais, nesses casos, ausente a voluntariedade 

que se reputa componente essencial para um processo de consentimento informado válido. 

Ressalta-se, todavia, que o processo de Consentimento Informado não se reduz à 

assinatura do Termo. Dessa forma, ainda que a assinatura seja colhida em momento 

anterior à cirurgia, observando um razoável lapso temporal entre os dois, pode ser que não 

tenha sido completado o processo de consentimento, ainda que o Termo tenha sido 

assinado. Por outro lado, a assinatura minutos antes da cirurgia pode apenas confirmar a 

manifestação de vontade do paciente que teve respeitado o seu direito à autodeterminação 

e confirma, naquele momento, sua vontade válida de realização do procedimento, a 

demonstrar que o consentimento se trata de verdadeiro processo, e que a assinatura do 

termo, ainda que o integre, não é suficiente a demonstrar a sua realização efetiva.  

A proteção a essas cláusulas abusivas não ocorre apenas por força do Código de 

Defesa do Consumidor, mas pela própria natureza do direito, que, por se tratar de direito da 

personalidade, apenas admite a limitação voluntária quando efetivamente representar 

exercício do direito de autodeterminação do paciente
440

.  

Comumente o processo de consentimento informado é realizado de forma 

individualizada. Estudo realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul/RS, por outro lado, mostrou resultados obtidos em relação ao “grau de recordação” dos 

procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa, por meio de um processo de consentimento 

informado coletivo em formato de palestra, que contou com o auxílio de material 

audiovisual. Após o procedimento, a assinatura do termo de consentimento se deu de 

forma individualizada. Concluíram os pesquisadores que a transmissão de informação de 

forma coletiva não prejudica o processo de consentimento, pelo contrário, podendo auxiliar 

a efetividade do processo com a utilização de recursos audiovisuais, por exemplo
441

. 

Verifica-se, assim, que não há um modelo fechado para obtenção do consentimento 

informado, ainda que haja algumas regras atinentes à documentação do processo – 

                                                 
440

 Essa é a interpretação que se entende mais adequada ao disposto no art. 11 do CC, tendo em consideração 

que o respeito à dignidade da pessoa humana exige o respeito ao livre desenvolvimento da personalidade, 

permitindo, portanto, a limitação voluntária ao exercício dos direitos da personalidade quando fruto de sua 

autodeterminação pessoal.  
441

 “A transmissão coletiva de informações no processo de consentimento livre e esclarecido auxilia na 

adequada compreensão do projeto de pesquisa, pois permite mais tempo e o uso de outros recursos, tais como 

meios áudiovisuais, habitualmente não utilizados na sua obtenção. O indivíduo adequadamente informado 

está em melhores condições de exercer livremente a sua escolha entre participar ou não de uma pesquisa. 

Estas características melhoram a qualidade global do consentimento obtido”. GOLDIM, José Roberto et al. O 

processo de consentimento livre e esclarecido em pesquisa: uma nova abordagem. Revista de Associação 

Médica Brasileira, São Paulo, v. 49, n. 4, p. 372-374, 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ramb/v49n4/18334.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2015.  
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exigência do consentimento por escrito no caso de pesquisas com seres humanos –, sendo 

válidos todos os recursos que de algum modo sejam aptos a efetivar o processo de tomada 

de decisões, tanto em pesquisa, quanto na prática clínica, ainda que se exija um contato 

individualizado pelo menos em um momento do processo de modo a atender ao modelo 

pessoal de informação. 

O dever de informar pode ser considerado como uma das maneiras de mitigação de 

danos
442

. O principal efeito de se considerar a relação médico-paciente como relação de 

consumo são as medidas protetivas garantidas aos consumidores pelo ordenamento 

jurídico. Ainda que a informação seja compreendida como um direito mesmo nas relações 

entre particulares (vide regras gerais dos artigos 421 e 422 do Código Civil), esse direito se 

mostra reforçado com o CDC, principalmente pela constatação da vulnerabilidade dos 

consumidores
443

 em face dos prestadores de serviços médicos, aqui compreendidos todos 

os que integram a rede contratual de serviços de saúde.  

Muitos autores colocam o dever de informar na relação médico paciente como 

dever autônomo
444

. Roberto Senise Lisboa defende a obrigação de informação como 

obrigação autônoma em todas as modalidades contratuais. Para ele,  

 

[...] o contrato não é somente um acordo de vontades, mas um ajuste que tem por 

finalidade satisfazer os interesses recíprocos das partes, o que corresponde às 

necessidades reais ou psicológicas, fazendo-se sempre necessária a existência de 

um mínimo de conhecimento transmitido pela informação
445

. 

 

Entende-se, todavia, que o dever de informar, e, consequentemente, o processo de 

consentimento informado, integra a relação médico-paciente, sendo, assim, um dos deveres 

decorrentes da boa-fé, que, quando descumprido, representa violação positiva do 

contrato
446

, por se tratar de dever que supera em importância, muitas vezes, a própria 

obrigação principal
447

.  
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 MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar 

ao consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da 

confiança e práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011.p..414. 
443

 Cabe ressaltar que o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor se dá nos aspectos econômicos, 

sociais e técnicos. Esse reconhecimento, e as características dessa vulnerabilidade não se confundem, 

todavia, com a vulnerabilidade como concebida pela Bioética, conforme explorado no capítulo 1 do presente 

trabalho.  
444

 Por todos, BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Para Claudia Lima MARQUES, também o dano informativo seria um tipo de dano autônomo, do mesmo 

modo como é o dano estético e o dano moral. MARQUES, Claudia Lima, op. cit., p. 417-418. 
445

 LISBOA, Roberto Senise. Obrigação de informar. São Paulo: Almedina, 2012. p. 37. 
446

 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2013. p. 602: “A violação positiva do contrato, como figura de referência, mantem, no entanto, interesse e 
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A medida da intensidade dos deveres laterais é dada pelo fim do negócio jurídico a 

que ele se relaciona, desde que essa finalidade seja percebida pela outra parte. Assim, na 

relação médico-paciente, o dever de informar se revela, muitas vezes, tão essencial quanto 

a própria obrigação principal, pois é a partir dele que se poderá concretizar o direito à 

autodeterminação corporal. São obrigações autônomas, mas interdependentes. 

Nesse sentido, Clóvis do Couto e Silva
448

 elucida: 

 

Os deveres anexos dividem-se em deveres dependentes e independentes. Esse 

discrime tem seu fundamento na verificação de que alguns deles são susceptíveis 

de ultrapassar o término da obrigação principal, de terem assim vida própria. Em 

razão dessa particularidade, podem ser acionados independentemente da 

prestação principal. Em virtude de poderem ser acionados sem com isso acarretar 

o desfazimento da obrigação principal, é que se lhes denominou deveres anexos 

independentes. Dependem, contudo, da obrigação principal para seu nascimento, 

podendo, porém, como já se mencionou, perdurar ainda depois do cumprimento 

daquela. 

 

Pode existir, todavia, um contrato que seja estabelecido com o único objetivo de 

aconselhamento, obtenção de diagnóstico
449

, e então, nesses casos, a obrigação principal é 

a própria informação, sendo este, portanto, o conteúdo do contrato. Todavia, na maior parte 

dos casos, configura-se como um dos deveres laterais, cuja violação acarreta dever de 

indenizar, pois a informação se torna tão relevante que sua falta (ou falha) pode representar 

                                                                                                                                                    
actualidade. Do ponto de vista histórico, ela traduz a laboração doutrinária e jurisprudencial periférica que, 

partindo de problemas concretos reais, elaborou um conteúdo efectivo para o que, de outro modo, se 

conservaria num nível de elaboração central teórica. Num prisma dogmático actual, a violação positiva do 

contrato, sendo, de modo predominante, um conceito descritivo a obter pela negativa, compreende um âmbito 

não coincidente com o dos deveres acessórios. Deve considerar-se como integrando hipóteses de violação 

positiva do contrato, os casos de cumprimento defeituoso da prestação principal, de incumprimento ou 

impossibilitação de prestações secundárias e de violação de deveres acessórios. Os regimes aplicáveis nestas 

hipóteses – o direito à indemnização pelos danos, a possibilidade de recusar legalmente a prestação e a de 

mover a exceção do contrato não cumprido – justificam, pela sua uniformidade de princípio, a manutenção da 

violação positiva como figura unitária. Nela, a boa-fé é chamada a depor em dois níveis: no campo da 

determinação das prestações secundárias e da delimitação da própria prestação principal, ela age sobre as 

fontes, como instrumento de interpretação e de integração; no dos deveres acessórios, ela tem um papel 

dominante sua génese”. 
447

 “No estudo que fizemos dos deveres anexos, vimos que alguns desses deveres consistem em indicações 

que devem ser feitas. Muitas vezes, seu descumprimento poderá acarretar o desfazimento da relação 

principal”. COUTO E SILVA, Clóvis. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. p. 

130. 
448

 Ibid., p.96. 
449

 Há quem entenda que a obrigação de obter diagnóstico representa obrigação de meio, e não de resultado, 

devendo ficar provada a culpa do profissional de saúde para sua responsabilização. “De fato, o diagnóstico 

assume função relevante na atividade do médico, atuando como elemento prévio para obtenção do resultado a 

que se visa: a cura do paciente. Assim, para que a obrigação de meio seja desenvolvida adequadamente, 

cumpre ao médico atingir o diagnóstico com a perfeição possível, reunindo seus conhecimentos específicos e 

valendo-se da melhor técnica disponível, dos exames necessários e compatíveis com a situação enfrentada, 

para detectar a doença a partir desses elementos” BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Responsabilidade pelo 

diagnóstico. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coord.). Responsabilidade civil na área da saúde. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2009. (Série GVLaw).  p. 85-120. p. 95-96. 
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inadimplemento contratual, ainda que a obrigação principal tenha sido cumprida, como 

ocorre, por exemplo, nas “wrong actions”
450

. 

Nessas ações – wrongful life, wrongful birth e wrongful conception –, o 

fundamento é a falha do cumprimento do dever de informar que impediu a manifestação de 

vontade dos pais, que poderiam ter optado pela não concepção – no caso dos embriões na 

reprodução humana assistida – ou poderiam ter optado pelo aborto
451

. No caso das ações 

de wrongful conception, o fundamento repousa no descumprimento do dever de informar 

quando existe possibilidade de reversibilidade das cirurgias de esterilização, por exemplo, 

ou quando há gravidez indesejada por falha do método contraceptivo, como ocorreu, por 

exemplo, com o emblemático caso das “pílulas de farinha”
452

. 

                                                 
450

 “Entende-se por “wrong actions” as ações de wrongful life, wrongful birth e wrongful conception. Elas 

estão associadas ao nascimento de uma criança em algumas situações determinadas: (i) quando se dá o 

nascimento de uma criança com doenças graves, que poderiam ter sido evitadas por meio de aborto ou de 

técnicas reprodutivas (DGPI, por exemplo); (ii) quando há uma gravidez indesejada decorrente de falha nos 

métodos contraceptivos. No primeiro caso, se a ação é interposta pela criança, temos caso de wrongful life, e 

no caso de interposição pelos pais, trata-se de wrongful birth. No segundo caso, estamos diante de wrongful 

conception”. RAPOSO, Vera Lúcia. As wrong actions no início da vida (wrongful conception, wrongful 

birth e wrongful life) e a responsabilidade médica. Revista Portuguesa do Dano Corporal, Coimbra, n. 21, 

p. 61-99, 2010.  
451

 No Brasil, não há possibilidade de realização de aborto por alguma enfermidade do feto. Dessa forma, 

essas ações não seriam admitidas por falta de causa de pedir. Em Portugal, André Gonçalo Dias Pereira, faz a 

seguinte análise: “Em suma: julgo que, à luz do direito português, há condições para responsabilizar 

civilmente os médicos que, na área da medicina pré-concepcional e pré-natal, negligentemente violem as 

leges artis ou que não cumpram o seu dever de prestar informações e conselhos. Essa responsabilidade 

deverá abranger os danos patrimoniais – especialmente, os custos adicionais resultantes da deficiência – 

causados aos pais e à criança nascida, bem como os danos não patrimoniais, resultantes da privação da 

possibilidade de praticar a interrupção da gravidez não punível, autodeterminando-se na sua paternidade e 

maternidade, e também pelo desgosto e sacrifício que pode representar o nascimento de uma criança 

deficiente. Já o dano moral da própria criança (wrongful life) afigura-se de mais difícil apreciação jurídica”. 

PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento informado na relação médico-paciente: estudo de 

direito civil. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 391. 
452

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 109.6325/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 09 de dezembro de 2008. Diário da Justiça Eletrônico, 3 fev. 2009. Civil e processo 

civil. Recurso especial. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 

Anticoncepcional Microvlar. Acontecimentos que se notabilizaram como o 'caso das pílulas de farinha'. 

Cartelas de comprimidos sem princípio ativo, utilizadas para teste de maquinário, que acabaram atingindo 

consumidoras e não impediram a gravidez indesejada. Análise do material probatório que aponta para a 

responsabilidade civil do fabricante. Danos morais. Ocorrência. Valor que não pode ser considerado 

excessivo. 

 - Quanto às circunstâncias que envolvem a hipótese, o TJ/SP entendeu que não houve descarte eficaz do 

produto-teste, de forma que a empresa permitiu, de algum modo, que tais pílulas atingissem as consumidoras. 

Quanto a esse 'modo', verificou-se que a empresa não mantinha o mínimo controle sobre pelo menos quatro 

aspectos essenciais de sua atividade produtiva, quais sejam: a) sobre os funcionários, pois a estes era 

permitido entrar e sair da fábrica com o que bem entendessem; b) sobre o setor de descarga de produtos 

usados e/ou inservíveis, pois há depoimentos no sentido de que era possível encontrar medicamentos no 

'lixão' da empresa; c) sobre o transporte dos resíduos; e d) sobre a incineração dos resíduos. E isso acontecia 

no mesmo instante em que a empresa se dedicava a manufaturar produto com potencialidade extremamente 

lesiva aos consumidores. 

- Em nada socorre a empresa, assim, a alegação de que, até hoje, não foi possível verificar exatamente de que 

forma as pílulas-teste chegaram às mãos das consumidoras. O panorama fático adotado pelo acórdão 

recorrido mostra que tal demonstração talvez seja mesmo impossível, porque eram tantos e tão graves os 
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Nesses casos, a ação do médico – descumprimento das leges artis – não foi o que 

causou o dano ao nascituro, mas ocasionou lesão ao direito de se autodeterminar, privando-

lhes a oportunidade de tomar uma outra decisão diante da doença
453

. 

António Menezes Cordeiro coloca o dever de informar como um dos deveres 

decorrentes da boa-fé, ao lado dos deveres de proteção, de esclarecimento e de lealdade, e 

ressalta que esse dever se mostra de singular relevo nas relações médico-paciente. 

 

Os deveres acessórios de esclarecimento obrigam as partes a, na vigência do 

contrato que as une, informarem-se mutuamente de todos os aspectos atinentes 

ao vínculo, de ocorrências que, com ele, tenham certa relação e, ainda, de todos 

os efeitos que, da execução contratual, possam advir. O campo mais produtivo 

no domínio do dever de esclarecimento é o dos contratos de prestação de 

serviços médicos, utilizáveis como exemplares”
454

. 

 

Imprecisa, portanto, a alegação de que o “médico assume os riscos daquilo que não 

informou”, pois na verdade a responsabilidade por danos decorre do descumprimento do 

dever de informar, não caracterizando a transformação da obrigação de meio em obrigação 

de resultado
455

. A falta ou falha do processo de informação podem causar danos por si só, 

                                                                                                                                                    
erros e descuidos na linha de produção e descarte de medicamentos, que não seria hipótese infundada 

afirmar-se que os placebos atingiram as consumidoras de diversas formas ao mesmo tempo. 

- Por sua vez, além de outros elementos importantes de convicção, dos autos consta prova de que a 

consumidora fazia uso regular do anticoncepcional, muito embora não se tenha juntado uma das cartelas de 

produto defeituoso. Defende-se a recorrente alegando que, nessa hipótese, ao julgar procedente o pedido 

indenizatório, o Tribunal responsabilizou o produtor como se este só pudesse afastar sua responsabilidade 

provando, inclusive, que a consumidora não fez uso do produto defeituoso, o que é impossível. 

- Contudo, está presente uma dupla impossibilidade probatória: à autora também era impossível demonstrar 

que comprara especificamente uma cartela defeituosa, e não por negligência como alega a recorrente, mas 

apenas por ser dela inexigível outra conduta dentro dos padrões médios de cultura do país. 

- Assim colocada a questão, não se trata de atribuir equivocadamente o ônus da prova a uma das partes, mas 

sim de interpretar as normas processuais em consonância com os princípios de direito material aplicáveis à 

espécie. O acórdão partiu das provas existentes para concluir em um certo sentido, privilegiando, com isso, o 

princípio da proteção ao consumidor. 

- O dever de compensar danos morais, na hipótese, não fica afastado com a alegação de que a gravidez 

resultante da ineficácia do anticoncepcional trouxe, necessariamente, sentimentos positivos pelo surgimento 

de uma nova vida, porque o objeto dos autos não é discutir o dom da maternidade. Ao contrário, o produto 

em questão é um anticoncepcional, cuja única utilidade é a de evitar uma gravidez. A mulher que toma tal 

medicamento tem a intenção de utilizá-lo como meio a possibilitar sua escolha quanto ao momento de ter 

filhos, e a falha do remédio, ao frustrar a opção da mulher, dá ensejo à obrigação de compensação pelos 

danos morais. 

- A alteração do valor fixado a título de compensação pelos danos morais só deve ser revista em hipótese que 

indique insuportável absurdo, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes. 

Recurso especial não conhecido. 
453

 RAPOSO, Vera Lúcia. Do ato médico ao problema jurídico: breves notas sobre o acolhimento da 

responsabilidade médica civil e criminal na jurisprudência nacional. Coimbra: Almedina, 2013.  

p. 213. Nota 482. 
454

 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2013.p.605.  
455

 A obrigação de informar é obrigação de resultado. “Assim, em matéria de responsabilidade médica, o 

dever de informar (dever de alerta, conselho e esclarecimento para alcançar o consentimento informado) é 

obrigação de resultado (fazer de boa-fé), mesmo se a prestação principal é obrigação de meio” MARQUES, 
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pois representam lesão a direito da personalidade, bem como há previsão nesse sentido no 

CDC, que a enquadra como responsabilidade por fato do serviço 

Entretanto, para que se possa responsabilizar o médico, deve-se provar o 

descumprimento desse dever.  

A prova do dever de informar geralmente vai ser do médico por questão de 

distribuição dinâmica da carga probatória
456

, considerando que o profissional ou a 

instituição de saúde é mais apta a produzir essa prova do que o paciente.  

A inversão do ônus da prova, seja no despacho saneador, seja no momento do 

julgamento, pode se dar também por determinação judicial
457

, direito assegurado ao 

consumidor no caso de vulnerabilidade ou de verossimilhança da alegação, conforme 

previsto pelo art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, quando a prestação de serviços se dá dentro 

de um hospital ou em alguma clínica médica, esses são solidariamente responsáveis pelos 

danos causados, inclusive no que diz respeito aos documentos médicos, já que ficam sob 

sua guarda e responsabilidade
458

. Ainda, de acordo com o STJ, há dano moral quando haja 

recusa da instituição ou do médico em fornecer os documentos do paciente que estão sob 

sua guarda
459

. 

                                                                                                                                                    
Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar ao consumidor. 

In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e 

práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p.417. Isso 

não significa, todavia, que a sua falha ou a sua ausência transforma a obrigação principal do médico em 

obrigação de resultado, por ele ter “assumido os riscos” daquilo que não informou.  
456

 Com o advento do novo CPC, Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, quando da sua entrada em vigor em 

01 ano da data de sua publicação oficial, poderá o juiz determinar o ônus da prova de acordo com a 

possibilidade das partes: “Art. 373.§1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Antes dessa data, a inversão do ônus da prova deve atender ao 

que dispõe o CDC. 
457

 “A inversão do ônus da prova é muitas vezes necessária, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor 

que, segundo as regras da experiência, não tem condições de informar (mas sim os médicos e o hospital 

envolvidos) o que realmente aconteceu em determinada cirurgia, tipo de anestesia, tratamento etc., e em que 

medida estas falhas têm um nexo com os danos sofridos pela vítima-consumidor, durante e até o fim do 

tratamento, cirurgia etc”. MARQUES, Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha 

no dever de informar ao consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Direito do 

consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011.p.436-437. 
458

 As regras atinentes aos prontuários médicos estão estabelecidas na RESOLUÇÃO CFM Nº 1.821/2007. 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n
o
 1.821/2007. Aprova as normas técnicas 

concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos 

prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. 

Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2007/1821_2007.pdf>. Acesso em: 6 jun. 

2015. 
459

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 540.048/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 02 de dezembro de 2003. Diário da Justiça, 12 abr. 2004. 
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Por isso, aconselha-se de modo geral o profissional de saúde a documentar o 

processo de consentimento informado, o que geralmente se dá com a assinatura de um 

termo. O consentimento por escrito, todavia, não é a regra geral, prevalecendo a liberdade 

de formas (art. 107, CC), salvo nos casos expressamente previstos em lei
460

. Admite-se, a 

priori, que a documentação do processo de consentimento informado pode se dar em 

qualquer forma em direito admitida, inclusive por meio de recursos audiovisuais. Nesse 

sentido, pode-se mencionar o Enunciado n. 37 do CNJ, aprovados na I Jornada de Direito 

da Saúde do Conselho Nacional de Justiça em 15 de maio de 2014, em São Paulo:  

 

As diretivas ou declarações antecipadas de vontade, que especificam os 

tratamentos médicos que o declarante deseja ou não se submeter quando 

incapacitado de expressar-se autonomamente, devem ser feitas preferencialmente 

por escrito, por instrumento particular, com duas testemunhas, ou público, sem 

prejuízo de outras formas inequívocas de manifestação admitidas em direito. 

 

Como dever de cooperação que é, o paciente também tem o dever de informação, 

de modo a contribuir com a prestação do serviço médico e possibilitar um processo de 

decisão compartilhada. O paciente que omite informações, ou que não as presta de maneira 

completa e adequada, descumpre com a boa-fé, configurando, muitas vezes, culpa 

concorrente ou até exclusiva da vítima, a configurar uma das excludentes de 

responsabilidade do §3º do art. 14 do CDC.  

Em relação à informação que deve ser prestada pelo paciente, há também algumas 

normas que devem ser respeitadas. Uma delas diz respeito à privacidade: os dados do 

paciente, revelados por decorrência do tratamento, devem ser mantidos em situação de 

privacidade, podendo apenas ser revelados para aqueles que precisam deles ter 

conhecimento para o bom desenvolvimento e aplicação das técnicas terapêuticas, e por isso 

prefere-se falar em privacidade a se falar em sigilo das informações
461

. Assim, tanto o uso 

                                                                                                                                                    
Processual civil. Recurso especial.  Hospital. Acesso a documentos médicos requerido pelo próprio paciente. 

Negativa injustificada pela via administrativa. Ensejo de propositura de ação de exibição de documentos. 

Ônus de sucumbência. Princípio da causalidade. 

- De acordo com o Código de Ética Médica, os médicos e hospitais estão obrigados a exibir documentos 

médicos relativos ao próprio paciente que requeira a exibição. 

- A negativa injustificada à exibição de documentos médicos pela via administrativa, que obrigou o paciente 

à propositura de ação à sua exibição pela via judicial, tem o condão de responsabilizar o hospital pelo 

pagamento dos ônus de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, nos termos dos precedentes 

firmados no STJ. 

Recurso especial conhecido e provido. 
460

 Exemplos dos casos de forma escrita prescrita em lei para o consentimento informado são: pesquisa com 

seres humanos (Resolução CNS n. 466/2012), doação de órgãos (Lei n. 9434/97), esterilização (Lei n. 

9263/96). 
461

 “Na maioria das situações assistenciais também não há como garantir o sigilo, isto é, o não-

compartilhamento de informações. Atualmente a assistência ocorre com a interação entre vários 
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que será feito dessas informações quanto os limites de revelação devem constar do 

processo de informação
462

. 

Entende-se possível aplicar a responsabilidade solidária não apenas quando há erro 

médico, ou qualquer outro defeito na prestação do serviço médico em si, mas também nas 

hipóteses de falta ou falha do cumprimento do dever de informação
463

, inclusive no tocante 

a remédios.  

O STJ se posiciona no mesmo sentido, ao considerar o hospital responsável 

solidário pelo erro médico de profissional a ele subordinado ou vinculado, seja hospital 

público ou prestador de serviços ao consumidor: 

 

Processual civil. Violação do art. 535 do CPC. Inocorrência. Erro médico 

praticado por integrante de hospital público [...] 3. Cabendo ao próprio hospital, 

como empresa pública, a responsabilidade dos seus atos, impossível estender à 

União eventual dever de indenizar por erro médico de componentes da entidade 

hospitalar pública (STJ, REsp 513660-RS, Min. Luiz Fux, j. 20.11.2003, DJ 

19.12.2003, p. 346). 

 

Esse dever de informar por parte do profissional de saúde deve ser compreendido 

como corolário do direito à informação cujo titular é o paciente. Dessa forma, esse dever 

deve ser exercido na medida da pessoa do paciente, de acordo com as suas demandas, suas 

opções e de uma maneira “personalizada”, ou seja, a informação deve se adequar ao 

destinatário, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, como reflexo do direito à 

autodeterminação.  

Quanto à extensão da informação que deve ser prestada ao paciente, Menezes 

Cordeiro assim se posiciona:  

 

O âmbito do dever do médico de esclarecimento estende-se aos efeitos típicos 

das terapêuticas prescritas e não a todos os efeitos possíveis que estas possam 

                                                                                                                                                    
profissionais, que trocam  informações e as registram em prontuários. Novamente o que deve ser garantido é 

que a privacidade dos pacientes será resguardada, ou seja, que as suas informações serão utilizadas única e 

exclusivamente com a finalidade de melhor atender as suas necessidades assistenciais”. GOLDIM, José 

Roberto. O consentimento informado numa perspectiva além da autonomia. In: SOUZA, Ricardo Timm de 

(Org.). Ciência e ética: os grandes desafios. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. p. 45-64. p. 54. 
462

 GOLDIM, José Roberto. O consentimento informado numa perspectiva além da autonomia. In: SOUZA, 

Ricardo Timm de (Org.). Ciência e ética: os grandes desafios. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.p.45-.p.53. 
463

 “Não há só responsabilidade solidária pelo descumprimento do dever principal, mas também dos deveres 

de boa-fé de informar e de cooperar com o consumidor, no pré e pós-operatório. Como ensina a 

jurisprudência, há negligência e falha em todos os deveres de boa-fé, no dever de 

informar, de cuidar e de cooperar com o paciente, quando os riscos dos próprios remédios indicados e do 

tratamento realizado não são suficiente e claramente elucidados e informados aos pacientes”. MARQUES, 

Claudia Lima. A responsabilidade dos médicos e do hospital por falha no dever de informar ao consumidor. 

In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Direito do consumidor: proteção da confiança e 

práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p.430. 
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acarretar; varia, ainda, em profundidade, consoante a inteligência e os 

conhecimentos do paciente e as necessidades do caso
464

. 

 

Consequentemente, existe também o direito a não saber, que deve ser respeitado 

pelo profissional de saúde, desde que não atinja a esfera de direitos de terceiros
465

.  

O direito a não saber se mostra importante quando retomamos o conceito amplo de 

saúde, no qual os aspectos social e psicológico estão envolvidos. Quando a informação 

puder comprometer de tal forma a integridade psicológica da pessoa, pode ela, como 

exercício de sua autodeterminação pessoal, optar por não saber aquela informação atinente 

a seu estado de saúde. Tais práticas de não revelação da informação já são praticadas pelos 

profissionais, no que se denomina “privilégio terapêutico”, e, nesses casos a escolha de não 

revelar é do profissional de saúde, e não do paciente, tornando, portanto, o direito a não 

saber ainda mais legítimo. O limite que se põe a isso, todavia, é quando essa informação 

puder afetar direitos de terceiros, como por exemplo, no caso de doenças contagiosas. As 

discussões a esse respeito ganham contornos específicos quando relacionadas com dados 

genéticos, uma vez que, em muitos casos, pode-se tratar apenas de uma probabilidade de 

desenvolvimento de alguma doença específica, que pode vir a não se desenvolver. Em 

todos os casos, defende-se que esse tipo de decisão deve ser explicitamente manifestada 

pelo paciente. Esse direito, inclusive, é reconhecido por diversos tratados e convenções 

internacionais. 

Ronaldo Porto Macedo Júnior também se posiciona em relação à utilização do 

princípio da boa-fé objetiva na interpretação dos contratos. Para o autor, a Teoria dos 

Contratos Relacionais contribuiria com a delimitação do alcance do princípio da boa-fé, 

levando em conta o contexto em que o contrato foi firmado
466

. Explica o autor que 

contratos relacionais “são contratos que se aperfeiçoam em uma relação complexa, onde 

elementos contratuais não vinculantes relacionados com o contexto são levados em 

consideração para os motivos de sua constituição”
467

. 

                                                 
464

 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2013.p.606. 
465

 Sobre o assunto: ANDORNO, R. The right not to know: an autonomy based approach. J Med Ethics, v. 
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 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Interpretação da boa-fé nos contratos brasileiros: os princípios 

jurídicos em uma abordagem relacional (contra a euforia principiológica). In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo 
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São Paulo: Saraiva, 2011.p.306-335.p.313. 
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 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Interpretação da boa-fé nos contratos brasileiros: os princípios 

jurídicos em uma abordagem relacional (contra a euforia principiológica). In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo 
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Ainda, os contratos relacionais envolvem relações primárias, que carregam uma 

enorme carga de comunicação e de satisfação do indivíduo.  

 

A partir de tais distinções, é possível afirmar que os contratos relacionais, ao 

contrário dos descontínuos, envolvem relações com a pessoa integral, relações 

profundas e extensivas de comunicação através de uma variedade de modos e 

elementos significativos de satisfação pessoal não econômica
468

. 

 

Em contraposição aos contratos relacionais, encontram-se os “contratos 

descontínuos”, que são aqueles que têm por finalidade a realização de uma transação 

separada de todas as outras, e representam o modelo clássico de contrato consagrado na 

doutrina, tomando por princípio a autonomia da vontade e a importância do consenso para 

sua formação
469

. 

Essa modalidade de contrato – contratos descontínuos – não mais atende a toda a 

demanda da sociedade. “O sistema jurídico contratual tem sido lento para responder às 

realidades e desafios colocados pelos contratos relacionais”
470

. Como exemplo, refere-se 

aos contratos de prestação de serviços de saúde
471

, em relação aos quais a doutrina 

contratual clássica se mostra insuficiente para atender às demandas que são postas. 

                                                                                                                                                    
Porto, BARBIERI, Catarina Helena Cortada (Orgs.). Direito e Interpretação: racionalidades e instituições. 

São Paulo: Saraiva, 2011.p.306-335.p.313. 
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 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. 2.ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 128. “Segundo Selznick e Broom, existem três características básicas que 

distinguem as relações primárias das relações não-primárias, a saber: 1) A relação primária é uma resposta a 

pessoas integrais e não a segmentos. Assim, „nas relações primárias os participantes interagem como 

indivíduos únicos e totais. O caráter único significa que a resposta é a cada pessoa particular e não é 

transferível para outras pessoas. O caráter total significa a) que a pessoa responde a muitos aspectos do 

caráter e bagagem („background‟) do outro e b) que ela responde livre e espontaneamente, como uma 

individualidade integrada, permitindo que sentimentos entrem na relação‟. 2) Na relação primária a 

comunicação é profunda e extensiva. Nela „são colocados poucos limites na extensão e modo de 

comunicação. Em relações não-primárias não são imaginadas para revelar níveis mais profundos da 

personalidade e tendem a restringir-se a modos formais e públicos de interação‟. 3) Por fim, nas relações 

pessoais a satisfação do indivíduo é preponderante: „Indivíduos entram em relações primárias porque tais 

relações contribuem para o seu desenvolvimento pessoal, segurança e bem-estar. Nas relações primárias o 

indivíduo é aceito por si mesmo e não apenas como meio para uma finalidade prática‟”. 
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 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Interpretação da boa-fé nos contratos brasileiros: os princípios 

jurídicos em uma abordagem relacional (contra a euforia principiológica). In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo 
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jurídicos em uma abordagem relacional (contra a euforia principiológica). In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo 
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São Paulo: Saraiva, 2011.p.306-335.p.316. 
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 “O mesmo, entretanto, não ocorre em um contrato de consumo para a prestação de serviços de saúde. As 

incontáveis contingências futuras envolvendo inovações tecnológicas, surgimento de novas doenças terapias 

e exames e, portanto, de novos padrões de custo, torna difícil a antecipação de vários aspectos do contrato” 

MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Interpretação da boa-fé nos contratos brasileiros: os princípios jurídicos 

em uma abordagem relacional (contra a euforia principiológica). In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto, 
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A teoria relacional parte do princípio de que as ações humanas, ao mesmo tempo 

em que são guiadas por interesses individuais, pautam-se em interesses solidários e 

recíprocos
472

. A partir disso, a teoria baseia-se em um pluralismo principiológico, e 

reinterpreta o papel do consenso – ou consentimento. Propõe-se que o consentimento seja 

interpretado como “consenso acerca da relação”
473

, uma vez que, nesses tipos de relação 

contratual, como é o caso das prestações de serviços de saúde, é difícil sejam previstos 

todos os termos do contrato
474

.  

Ronaldo Porto Macedo Júnior defende como postulação normativa a utilização do 

contextualismo como método idôneo para uma interpretação coerente do direito 

contratual
475

, o que pode ser aplicado ao consentimento informado na relação médico-

paciente. 

Quando da realização do processo de consentimento informado, ainda que 

respeitados os deveres de informação inerentes ao ato, a totalidade de informação nunca 

será atingida – isto é, sempre ficarão situações possíveis, ainda que minimamente, que não 

foram informadas ao paciente –, o que, por sua vez, não tem o condão de invalidar o 

processo de consentimento, uma vez que se “consentiu acerca da relação”, como proposto 

pela teoria relacional, e a interpretação dessas situações supervenientes deve levar em 

consideração o contexto em que o consentimento foi dado, bem como o contexto 

individual dos participantes do processo decisório, para que se chegue a uma solução do 

conflito, seja entre as partes, seja judicialmente.  
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Como o direito à autodeterminação pessoal, que inclui a autonomia corporal, vem 

sendo reconhecido como verdadeiro direito da personalidade, sua violação acarreta dano 

moral. Consequentemente, as demandas judiciais na área da saúde – judicialização da 

saúde – vêm aumentando exponencialmente
476

, e um fator que se agregou à causa de pedir 

é a falha no processo de informação, que pode ou não estar vinculado a um “erro médico”.  

As maiores dificuldades que surgem no âmbito da responsabilidade médica
477

 

dizem respeito ao nexo causal, pois nem sempre é possível determinar se o dano decorreu 

da conduta médica, hospitalar ou laboratorial, ou se decorreu das condições específicas do 

paciente.  

O estabelecimento do nexo causal e do responsável pela conduta é imprescindível 

para que se determine de quem é o dever de indenizar e em que termos. Explica-se: quando 

o dano for decorrente da conduta do médico (cuja responsabilidade é subjetiva), deve ser 

provada a sua culpa para que o hospital (cuja responsabilidade é objetiva) seja condenado 

ao pagamento da indenização correspondente. É o que vem sendo denominado de 

responsabilidade objetiva imprópria. Excluir a responsabilidade do médico por ausência de 

culpa é incompatível com a condenação do hospital com fundamento na sua 

responsabilidade objetiva, pois se quebra a lógica do nexo de causalidade imprescindível 

para caracterização da responsabilidade civil. Esse é o entendimento do STJ
478

. 
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 “Como causas desse aumento de demandas administrativas e judiciais são apontadas falhas na formação 

do profissional, a proliferação de cursos de medicina, o distanciamento entre médico e paciente, a falta de 

infraestrutura em unidades de saúde, a legislação consumerista, o conhecimento pela população de seus 
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consentimento informado na relação médico-paciente: estudo de direito civil. Coimbra: Coimbra Editora, 

2004. 
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suas consequências jurídicas. Para um estudo mais aprofundado sobre o tema: BERGSTEIN, Gilberto. A 

informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 258.389/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta 

Turma, julgado em 16 de junho de 2005. Diário da Justiça, 22 ago. 2005. 
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RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 

1 - A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos que neles 

atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa dos 

prepostos, presumindo-se a dos preponentes. 
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Ademais, mesmo quando a obrigação médica se trata de obrigação de resultado
479

, 

a responsabilidade ainda é subjetiva, e não objetiva, podendo o profissional de saúde 

demonstrar que o dano decorreu de fatores alheios à sua conduta, como por exemplo, as 

condições de recuperação do próprio paciente.  

Dessa forma, um dos limites que se mostra ao processo de consentimento 

informado situa-se justamente no processo informativo. O profissional de saúde, ao 

respeitar o direito de informação do paciente, informando-o dos fatores relevantes para o 

seu caso clínico, atendendo às particularidades do paciente, adequando sua linguagem de 

modo a permitir que o processo comunicativo aconteça da maneira mais efetiva possível, 

escolhe quais informações revelar, e como revela-las, o que, direta ou indiretamente, faz 

com que ele conduza o processo de tomada de decisão
480

.  

Ainda, o profissional apresenta ao paciente quais as opções que ele entende 

possíveis em face do caso clínico, o que pressupõe a sua orientação profissional, linhas e 

métodos profissionais de sua preferência e conhecimento, afinal, reconhecida a autonomia 

profissional, e a possibilidade de objeção de consciência caso em face de uma situação que 

vá de encontro com sua orientação profissional e pessoal.  

                                                                                                                                                    
Nesse sentido são as normas dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil de 1916 e, atualmente, as dos 

arts. 186 e 951 do novo Código Civil, bem com a súmula 341 - STF (É presumida a culpa do patrão ou 

comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.). 

2 - Em razão disso, não se pode dar guarida à tese do acórdão de, arrimado nas provas colhidas, excluir, de 

modo expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo tempo, admitir a responsabilidade objetiva do hospital, 

para condená-lo a pagar indenização por morte de paciente. 

3 - O art. 14 do CDC, conforme melhor doutrina, não conflita com essa conclusão, dado que a 

responsabilidade objetiva, nele prevista para o prestador de serviços, no presente caso, o hospital, 

circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial 

propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, 

equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), etc e não aos serviços técnicos-

profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa). 

4 - Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. 
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 Considera-se como obrigação de resultado, por exemplo, as oriundas de cirurgias plásticas estéticas. 

Mesmo nesses casos, todavia, o entendimento não é pacífico na doutrina. Sobre a discussão ver: SILVA, 

Regina Beatriz Tavares da. Responsabilidade civil em cirurgia plástica e em tratamentos dermatológicos. In: 

SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coord.). Responsabilidade civil na área da saúde. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. (Série GVLaw)..p.153-168. Relativamente a anestesia, o entendimento já não é pacífico. 

Manifesta-se sobre o tema José Carlos Maldonado de Carvalho: “A atividade do médico anestesista, 

representada como um procedimento preliminar e concomitante ao ato cirúrgico a que será submetido o 

paciente, constitui, por assim dizer, uma atividade de meios e não de fim, viabilizando e amenizando a 

operação propriamente dita”. Iatrogenia e erro médico: sob o enfoque da responsabilidade civil. 3.ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2009.p.179. Sobre a divergência doutrinária, consultar: BDINE JÚNIOR, Hamid 

Charaf. Responsabilidade civil em infecção hospitalar e na anestesiologia. In: SILVA, Regina Beatriz 

Tavares da (Coord.). Responsabilidade civil na área da saúde. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. (Série 

GVLaw). p.123-150. 
480

 Justamente por esses motivos considera-se mais adequado falar em processo de decisão compartilhado ao 

invés de decisão individual (autônoma ou não) pelo paciente. 
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Por mais que se exija uma conduta “não diretiva”
481

 do profissional há influência e 

condução do processo decisório. 

Conclui-se, portanto, que o processo de informação não é neutro. 

Consequentemente, o processo de tomada de decisão também não o é, e isso acontece sem 

mesmo que o paciente se dê conta, o que não representa necessariamente uma falta ética 

por parte do profissional de saúde, nem retira a voluntariedade da decisão. 

 

 

3.1.2 Processo de decisão compartilhada 

 

 

Há dois modelos de tomada de decisão que são referenciados: o modelo americano, 

baseado na autonomia, segundo o qual a pessoa deve tomar a decisão sobre o que deve ser 

feito em relação a seu corpo e sua saúde, baseado no caso Schloendorff v. The Society of 

the New York Hospital
482

; e o modelo inglês, conhecido por Bolam principle
483

, que 

considera que é o médico, ou a equipe médica, quem é responsável por decidir qual a 

melhor alternativa a ser adotada no caso concreto. 

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece que é a pessoa o titular do direito à 

informação e que ela tem direito de tomar a decisão sobre o que será feito com seu corpo e 

sua saúde. 

O paciente deve compreender e assimilar as informações que lhe foram prestadas 

para que se considere que houve realmente um processo comunicativo entre as partes. Isso 

acarreta também problemas, pois é difícil que se verifique que houve efetiva compreensão 

pelo paciente. 

Adota-se uma perspectiva de tomada de decisão compartilhada, envolvendo tanto 

médico quanto paciente, não devendo ser feito, contudo, um juízo de admissibilidade por 

parte do médico da decisão do paciente
484

. 
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 A expressão “não diretiva” vem da expressão da língua inglesa “non-directive” utilizada para fazer 

referência a uma conduta do profissional de saúde que auxilia o paciente a tomar melhor decisão com base 

nas próprias perspectivas pessoais, e não a conduta que guia o paciente em determinada direção. A ligação 
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ELWYN, Glyn; GRAY, Jonathon; CLARKE, Angus. Shared decision making and non-directiveness in 

genetic counselling. J Med Genet, v. 37, n. 2, p. 135-138, 2000.  
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 KIRBY, Michael. Patients‟ rights – why the Australian courts have rejected „Bolam‟. Journal of medical 

ethics, v. 21, p. 5-8, 1995. 
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 Deve-se ter em mente, todavia, que o profissional de saúde não é obrigado a realizar determinado 

procedimento quando não concorde com ele, independentemente de seus motivos. É o que se denomina de 
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Se a lealdade e colaboração do médico na hora do tratamento sempre foram 

valorizadas pelo paciente, foi acentuada a importância ética da colaboração 

mútua com o surgimento das novas tecnologias. Essa colaboração exige, entre 

outros aspectos, a informação do médico e a participação do paciente na tomada 

de decisões. Não é outro o motivo pelo qual ambos os princípios foram 

estabelecidos como parte integrante dos direitos dos pacientes pela Associação 

Americana dos Hospitais
485

. 

 

O processo de decisão no âmbito de cuidados da saúde deve ser, então, 

compartilhado entre os sujeitos envolvidos
486

. Isto é, entre médico e paciente, existindo 

ainda a possibilidade de participações de terceiros.  

Quando se considera uma formação voltada para o cuidado do paciente por meio do 

emprego das técnicas da medicina visando o curar do paciente – princípio da beneficência 

–, algumas decisões que são tomadas por este podem ser consideradas irracionais pelos 

profissionais da saúde, e, portanto, de difícil aceitação. Respeitar a autonomia, todavia, é 

conseguir respeitar inclusive esse tipo de decisão, representativo de uma postura de 

solidariedade diante do outro. 

Daisy Gogliano destaca o papel do profissional de saúde de restabelecer a 

autonomia do sujeito
487

. 

                                                                                                                                                    
objeção de consciência, situação na qual deve o médico encaminhar o paciente a um profissional que possa 

atender o caso. 
485

 CLOTET, Joaquim. O consentimento informado nos Comitês de Ética em pesquisa e na prática médica: 

conceituação, origens e atualidade. Revista Bioética, Brasília, v. 3, n. 1, p. 51-59, 1995. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/430>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
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 “Essentially, shared decision making entitles patients (or their surrogates if they are incompetent) to weigh 

the benefits and risks of alternative treatments, including the alternative of no treatment, according to their 

own values and to select the alternative that best promotes those values. In the language of decision theory, 

each patient‟s values will determine his or her utility function, and the rational choice will be the one that 

maximizes expected utility. Since treatment decisions always involve some degree of uncertainty about the 

beneficial and harmful effects of alternative treatments, these effects should be discounted by their 

probabilities (to the extent that they are known) in calculating the expected utility of various treatment 

alternatives” BROCK, Dan W.; WARTMAN, Steven A. When competent patients make irrational choices. 

New England Journal of Medicine, v. 322, p. 1595-1599, maio 1990. p.1596. Tradução livre da autora: 

"Essencialmente, a tomada de decisão compartilhada autoriza pacientes (ou seus substitutos, se eles são 

incompetentes) para pesar os benefícios e riscos de tratamentos alternativos, incluindo a alternativa de não 

tratamento, de acordo com seus próprios valores, e de selecionar a alternativa que melhor promove esses 

valores. Na linguagem da teoria da decisão, os valores de cada paciente vão determinar a sua função de 

utilidade, e a escolha racional vai aquela que maximiza a utilidade esperada. Como as decisões de tratamento 

sempre envolvem algum grau de incerteza sobre os efeitos positivos e negativos de tratamentos alternativos, 

estes efeitos devem ser descontados pelas suas probabilidades (na medida em que eles são conhecidos) no 

cálculo da utilidade esperada de várias alternativas de tratamento". 
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 “Cumpre deixar bem claro, que a situação (a realidade) em que se encontra toda a pessoa doente, é de 

angústia, de dor, de sofrimento na busca de um socorro médico. Não existe autonomia do paciente quando 

este busca um socorro médico, precisamente por lhe faltar a autonomia, que a situação existencial lhe retira. 

Falar em doença é falar na finitude humana, na morte, na possibilidade de não-ser. O médico é aquele que lhe 

deve restituir a “autonomia”, dar-lhe as condições de uma vida saudável, de um equilíbrio, no seu “deixar-

ser”, pacificado na existência, utilizando, aqui, a expressão heideggeriana”. GOGLIANO, Daisy. O 
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Deve-se, contudo, levar em consideração o que se entende por autonomia. Segundo 

Stirrat e Gill, a autonomia na visão dominante da bioética liberal representaria o direito de 

agir segundo o próprio julgamento para decidir sobre matérias que afetam a própria vida, 

sem interferência de outros
488

.  

Em muitos casos, a autonomia aparece conjuntamente com o individualismo, que, 

quando exacerbado, acaba por ressaltar a característica própria da vulnerabilidade do ser 

humano enquanto condição de sua existência. 

Retomemos a perspectiva relacional de autonomia. 

Alfred Tauber argumenta que a autonomia possui dois componentes, um social e 

um individual. O componente social entende as pessoas como partes de um contexto social 

que determinam uma rede de direitos, deveres e responsabilidades que guiam as ações 

individuais, enquanto o componente individual entende que a liberdade é fundamental para 

exercício da autonomia, e que há um senso de identidade pessoal independente do contexto 

social, e que seria isso o determinante para as ações pessoais
489

. 

Por uma perspectiva social, portanto, a autonomia é vista como produto de relações 

sociais, e, consequentemente, a autonomia plena nunca seria alcançada, pois se parte 

sempre de uma rede de interações que determina as ações individuais. Espera-se que cada 

um cumpra a sua parte, predominando, assim, um senso de solidariedade
490

.  

Com base nisso, pode-se falar em escolhas autônomas, mas não em indivíduos 

autônomos, e isso atende melhor à realidade, visto que diversos fatores influenciam a 

autodeterminação.  

É necessário, todavia, quando se leva em consideração a perspectiva social da 

autonomia, que a autonomia seja balanceada com responsabilidade e deveres, devendo a 

ação moral ser inserida em um contexto de inter-relação entre indivíduos, no qual a 

autonomia possa ser combinada com a responsabilidade
491

. 

Assim, não se deve privilegiar formas de individualismo, mas, a partir de uma ideia 

de solidariedade, deve-se permitir que o sujeito faça escolhas autônomas, a partir de um 

contexto de maior confiança, compreensão e de um processo comunicativo capaz de 
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atribuir condições para esse exercício da autonomia por parte do paciente
492

. Somente 

assim se pode cobrar responsabilidade. 

Pode-se associar essa ênfase dada à autonomia ao liberalismo, no campo 

econômico, e ao contratualismo, no âmbito jurídico. Ambas as teorias se fundamentam no 

pressuposto de que o homem é livre e capaz para agir de acordo com a sua vontade, e, 

muitas vezes, atribui-se a Kant e sua ideia de imperativo categórico e autonomia de 

vontade a fundamentação filosófica dessas teorias sem que se entenda exatamente qual 

seria a proposição kantiana. Todavia, todas essas teorias liberais, seus conceitos e 

terminologia, quando transpostos para a Bioética, esquecem a carga ideológica que os 

termos carregam, e acabam por se perder no meio do caminho. 

Autonomia pode ser entendida, em sentido amplo, como a condição que uma 

pessoa, ou um grupo de pessoas, tem de se determinar por si mesma; no campo ético-

moral, por outro lado, relaciona-se com a liberdade, e com a não aceitação de regras de 

condutas externas sem prévia consideração
493

.  

Sobre esses aspectos, dentre outros, e por força do princípio do consentimento 

informado aliado à autonomia de vontade, a Bioética atua como ferramenta de proteção 

dos direitos da personalidade em face dos avanços da biotecnologia e da biomedicina. 

Deve-se ter em mente, todavia, ao lidar com essas questões, que a vulnerabilidade é 

própria do ser humano
494

, aspecto este às vezes deixado de lado pelos principialistas que 

fundamentam e legitimam as ações no consentimento informado e na autonomia de 

vontade. Estar diante da doença e da morte é parte do ciclo da vida, parte da condição de 

ser vivo, e isto é o que mais fragiliza a higidez mental do homem, ainda que inseparável 

dele
495

.  

O profissional da saúde, o médico, por deter o conhecimento das técnicas da 

Medicina, seria quem teria legitimidade para cuidar do paciente, “em solidariedade e em 

colaboração”
496

. É ele quem tem, por força do dever ético de responsabilidade que decorre 

da vulnerabilidade, ou ainda por conta do dever moral de proteção dos agentes morais face 
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aos pacientes morais nas inter-relações individuais próprio da Bioética de proteção. Seja 

por força de um ou de outro, inegável sua responsabilidade ética. 

Entende Daisy Gogliano que, incumbir o paciente de difícil decisão acerca de seu 

próprio destino “é ferir comezinhos princípios jurídicos”
497

, uma vez que o racionalismo 

que se busca com essa autonomia exacerbada pode causar ainda mais dor e sofrimento 

além daqueles advindos da doença. Oferecer ao paciente um rol de sugestões, “tal qual um 

cardápio”
498

, abandonando-o para que decida no momento em que ele procurou um 

profissional habilitado para lhe dar o amparo necessário não é moralmente legítimo
499

.  

Dessa forma, em algumas situações, a autonomia pode ser vista mais como fonte de 

frustração e ansiedade do que como proteção dos interesses dos pacientes
500

. 

Desconsidera-se que a base da relação médico-paciente é a confiança que se 

estabelece entre as partes, uma vez que esse fator é essencial para o sucesso do 

tratamento
501

. 

Quando se considera que a autonomia individualista do paciente é o único critério 

que deve ser levado em consideração para o processo de tomada de decisão no âmbito da 

relação médico-paciente, então essa relação passa a ser vista apenas como uma relação de 

consumo
502

, como prestação de serviços, desconsiderando-se todos os fatores existenciais 

que a rodeiam. 

Fala-se em relação de acordo ao invés de relação contratual, cujas obrigações 

principais seriam as de “competence, compassion, caring and good communication”
503

. O 

reconhecimento da autonomia do paciente implicaria que ele fosse tratado com respeito, o 

que acarreta uma série de exigências relacionadas à informação para que se possa, em 

contrapartida, responsabilizar o paciente pelas decisões que ele tomar. 
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A confiança vai servir como um parâmetro para julgamento e ação em condições de 

informação deficiente, sendo apenas possível eliminar a confiança das relações numa 

situação de ausência de riscos e de decisões baseadas em completa evidência e controle
504

. 

Ou seja, impossível.  

Onora O‟Neill defende, então, que o objetivo do consentimento seria um pouco 

mais elementar, e visaria assegurar que o paciente não fosse nem enganado nem coagido. 

Assim, embora fosse seguramente necessário para garantir a ética das relações e não 

desrespeitar o paciente enquanto pessoa, não poderia ser considerado suficiente para tanto.  

Os médicos tem o dever ético e jurídico de obter o consentimento informado de 

seus pacientes antes da realização de qualquer procedimento.  

A tomada de decisões no âmbito da clínica médica sofre influência de diversos 

fatores, como por exemplo, fatores relacionados com a profissão, família, religião, bem 

como de aspectos financeiros, legais e institucionais. Esses fatores relacionam-se com o 

contexto no qual o caso concreto acontece, e por isso são denominados contextual features. 

Não se pode considerar, então, que as decisões no âmbito da saúde são escolhas individuais 

de dois agentes autônomos – médico e paciente –, mas sim que sofrem influência de 

diversos outros fatores externos
505

.  

Esses fatores acabam impondo uma ampla gama de responsabilidades e deveres 

para ambas as partes dessa relação, médicos e pacientes, e a tarefa ética que permanece é a 

de determinar como avaliar a importância desses fatores contextuais em um caso 

particular
506

. Quanto mais se distancia da tradicional relação médico-paciente rumo ao 

novo cenário institucional da atenção dada à saúde, mais relegada fica essa análise no caso 

concreto. Compromete-se, assim, toda uma série de garantias já conquistadas pela 

sociedade.  

O mais adequado seria então a realização de um processo dialógico de ponderação 

entre o profissional da saúde e o paciente, ou entre o profissional da saúde e a família do 
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paciente, analisando as opções e possibilidades para decidir conjuntamente qual seria o 

mais adequado para o caso concreto
507

. 

 

Por isso, na interação médico-paciente, a autonomia absoluta nega a própria 

relação, que acima de tudo é jurídica. Na verdade, o paciente, aquele que 

necessita de cuidados médicos, não tem a sua autonomia própria, no momento de 

sua doença. O médico deve restabelecer a autonomia “a titulo de um imperativo 

constitutivo e regulador de sua ação, cuja finalidade é a de restituir ao paciente as 

condições de base de sua autonomia”, para que possa viver, trabalhar, desfrutar e 

ser nas suas próprias possibilidades
508

. 

 

Por isso se justifica que o processo de consentimento informado resulte em uma 

decisão compartilhada pelo profissional de saúde (e demais possíveis profissionais 

envolvidos em uma equipe médica), pelo paciente e pelos terceiros interessados (leia-se: 

pessoas próximas que mantém vínculos íntimos com o paciente, independentemente da 

natureza desse vínculo, se familiar ou não, e que exercem influência nessa tomada de 

decisão, ainda que seja com mera função de apoio e auxílio).  

Questiona-se, contudo, se poderia o médico tentar persuadir o paciente no caso de 

uma decisão irracional. Em outras palavras, que legitimidade – e inclusive que dever – 

teria o médico de julgar as decisões do paciente. 

Quando diante de uma relação paternalista, o papel do paciente no processo de 

tomada de decisões é mínimo, e as decisões consideradas irracionais poderiam ser 

facilmente afastadas com o argumento de defender o melhor interesse do paciente
509

. 

Quando o processo de decisão passa a ser compartilhado, por outro lado, as duas 

partes devem contribuir ativamente para uma escolha que melhor defenda os interesses do 

paciente e que garanta seu bem-estar
510

.  

Nessa relação, todavia, dois valores entram em conflito: o bem-estar do paciente e o 

seu direito de tomar decisões. A dificuldade surge quando o profissional da saúde se 

depara com uma decisão considerada – por ele – irracional. Até que ponto pode – ou deve 

– o médico agir para tentar fazer com que o paciente mude de opinião diante de uma 

escolha irracional?  
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O papel do profissional de saúde relaciona-se com o aconselhamento técnico em 

face a um problema do qual o paciente não possui conhecimento necessário para tomar 

uma decisão. Na maioria das situações, o paciente ao menos consegue saber qual é o 

problema que deve lidar. Cabe ao profissional, então, a partir de seus conhecimentos 

técnicos, estabelecer um diagnóstico, comunicando-o ao paciente, e, a partir desse 

diagnóstico, elencar as possibilidades e, considerando o contexto do paciente, seu projeto 

de vida e as limitações de seu quadro clínico, auxiliá-lo a tomar a decisão mais adequada a 

todas essas variáveis. 

Para esse modelo de tomada de decisão, necessário garantir que os pacientes sejam 

devidamente informados, e isso pressupõe que as informações sejam corretas
511

.  

Para Ana Carolina Brochado Teixeira
512

, a informação é o que permite uma 

aproximação dos sujeitos da relação médico-paciente, propiciando a participação do 

paciente no processo de tratamento, de modo a evitar uma relação arbitrária do médico.  

O paciente poderá, então, articular as informações com seus valores e objetivos 

pessoais para tomar a decisão racional. Nesse processo, os benefícios e riscos terão o 

mesmo peso, e o diferencial restará no tamanho ou probabilidade de seus efeitos
513

, sendo 

papel do profissional da saúde ajudar nesse processo valorativo, considerando seu 

conhecimento sobre a prática médica e suas potenciais consequências
514

. 

Deve-se ter em mente, entretanto, que mesmo uma decisão irracional não é 

suficiente para qualificar o sujeito como incompetente para decidir, e sua decisão deve ser 

respeitada. 

Nesse cenário, quando se pensa numa ética centrada na ação, a autonomia surge 

como forma de respeito às pessoas, evitando, assim, qualquer forma de coerção
515

.  

José Roberto Goldim
516

 aponta que, apesar do consentimento informado ter sido 

descrito como a expressão da autonomia da pessoa, nem sempre o é. Fazendo referência a 
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três estágios de desenvolvimento psicológico da pessoa – anomia, heteronomia e 

autonomia –, afirma que o consentimento poderia ser obtido em qualquer um deles.  

O consentimento em estágio de anomia seria representado pela ação impulsiva, sem 

considerar as informações relevantes.  

O consentimento em estágio de heteronomia, por outro lado, seria aquele em que a 

pessoa tem acesso às informações, mas se mantém passiva em relação a elas, não se 

sentindo confortável a fazer nenhum tipo de questionamento ou pedido de esclarecimentos 

adicionais, e, muitas vezes, nem para se recusar a realizar o procedimento ou até participar 

da pesquisa.  

O consentimento autônomo, por outro lado, é aquele em que a pessoa pode 

questionar e obter as respostas em face das informações que lhe foram prestadas. É, 

todavia, uma perspectiva individualista, centrada apenas no indivíduo que “autoriza”. 

José Roberto Goldim
517

 propõe um outro estágio de desenvolvimento psicológico, a 

que denomina “socionomia”, considerando que o consentimento informado é sempre 

relacional
518

: 

 

Se o consentimento informado é considerado como sendo a autorização de um 

indivíduo dada com base nas informações fornecidas por uma outra pessoa, é 

essencialmente fruto de uma interação, é sempre relacional. Edgar Morin define 

esta situação como sendo de uma autonomia dependente. Carol Gilligan já havia 

provocado grandes questionamentos sobre o desenvolvimento psicológico 

quando introduziu a noção de cuidado, de envolvimento. O processo de 

consentimento informado, nesta perspectiva relacional e de envolvimento, 

assume que as informações são compartilhadas entre os participantes de forma a 

permitir uma efetiva compreensão das mesmas. Assume, igualmente, que a 

autorização é dada com base em uma relação de confiança recíproca e não 

apenas de uma das pessoas envolvidas, justamente a mais fragilizada, seja 

paciente ou participante. Esta perspectiva pode permitir a proposta de um novo 

estágio, além do indivíduo considerado de forma isolada, que poderia ser 

denominado de Socionomia, onde a consciência da regra surge da interação 

social entre dois ou mais indivíduos. Este estágio poderia ter na alteridade o seu 

referencial teórico. Em outras palavras, considerar a relação com o outro como 

sendo a base de uma co-presença ética e entendendo que a responsabilidade pelo 

outro que significa: responsabilidade por si mesmo enquanto negação da 

neutralidade. O processo de consentimento informado, visto nesta perspectiva 

cresce em significado e valor. 
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E, a partir disso, a escolha e a responsabilidade dela oriunda se tornam 

interdependentes, e, quando se pensa em relação médico-paciente, o cuidado, bem como a 

confiança, surgem como fator de equilíbrio
519

 a interagir com o consentimento 

informado
520

, uma vez que é necessário integrar o conceito de autonomia com a dinâmica 

das relações sociais inseridas no âmbito de uma sociedade complexa. 

Tal concepção parte da aceitação da pessoa como uma personalidade em constante 

desenvolvimento, uma vez que a identidade, como expressão da personalidade, é fruto das 

relações sociais que são estabelecidas ao longo da vida
521

. 

A pessoa “vai se edificando em um processo de autoconhecimento e de interação 

social”
522

. 

Uma das exigências decorrentes dessa concepção seria a “atualidade” do 

consentimento informado. Ao reconhecer a possibilidade de mudanças no projeto de vida 

de uma pessoa, como por exemplo, a adesão a outra crença ou religião que interfere no 

modo de vida, seria necessário que o consentimento informado fosse atual para que fosse 

válido. 
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compõe a humanidade de cada ser, ela só se forma plenamente através do olhar do outro. Por isso, afirmamos 

que o homem também é visto como um „ser processual‟, ou seja, muda a partir das experiências que vivencia, 

construindo-se a si mesmo constantemente, informado pela relação com os demais, e pelas escolhas que faz 

durante a vida”. 
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A dificuldade da atualidade surge quando diante das diretivas antecipadas de 

vontade. Beauchamp e Childress
523

 falam em “continuidade” do indivíduo, no sentido de 

que nem sempre a pessoa continua com as mesmas opiniões e posicionamentos ao longo da 

vida. Assim, por exemplo, uma diretiva formulada por uma pessoa aos 25 anos pode não 

condizer com os interesses e vontade da pessoa aos 50 anos, ou seja, a vontade pode ter 

mudado radicalmente sem que o registro da diretiva tenha sido atualizado, e o seu respeito 

implicaria no desrespeito à pessoa atual. Concluem, todavia, que as diretivas antecipadas 

de vontade devem ser respeitadas tanto em caso de morte quanto de incapacidade, sob pena 

de infringir o princípio da autonomia, salvo haja alguma justificativa plausível para sua 

desconsideração.  

A Resolução CFM n. 1995
524

, de 2012, não prevê um prazo de duração para as 

diretivas antecipadas de vontade, nem exige sua atualização de tempos em tempos. Assim, 

a última manifestação de vontade seria válida. Ainda, a declaração deve respeitar alguns 

limites, como por exemplo, os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica, e pode ser 

revogada a qualquer momento, razão pela qual se entende pela desnecessidade de fixação 

de prazo da validade
525

.  

Todas essas formas de tomada de decisão – atual ou antecipada – devem ser 

respeitadas, e são sempre compartilhadas. Na prática clínica, o paciente e o médico 

dialogam diretamente e tomam a decisão em conjunto como parte do processo relacional. 

No estabelecimento de diretivas antecipadas de vontade, é aconselhável que haja um 

auxílio por parte de um profissional de saúde para estabelecimento de seu conteúdo, bem 

como há um mínimo de comunicação quando da revelação para o médico acerca da 

existência da diretiva, admitindo-se, inclusive, que seja registrada pelo médico no 

prontuário do paciente.  

 

 

                                                 
523

 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. 2. ed. São Paulo: 

Edições Loyola, 2011.p.150-151. 
524

 BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n. 1995, de 09 de agosto de 2012. 

Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Brasília, 09 de agosto de 2012. Disponível 

em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf. Acesso em: 10 ago. 2015.  
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 DADALTO, Luciana. Testamento vital. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p.155: “Conforme já 

mencionado, as declarações prévias de vontade do paciente terminal são, por essência, revogáveis, razão pela 

qual discorda-se da fixação de prazo de validade nestes documentos, pela total desnecessidade, vez que a 

qualquer tempo o outorgante pode revogar a manifestação anterior. Aqui, vale uma comparação com o 

instituto do testamento, que, como instrumento de manifestação de vontade do indivíduo, pode ser revogado 

a qualquer tempo pelo testador”. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf
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3.2 Dos pressupostos do processo de consentimento informado 

 

 

3.2.1 Da capacidade à competência para decidir 

 

 

Apenas podem consentir aqueles que são capazes para tanto. O problema é que, 

dentro de um contexto de relação médico-paciente e de cuidados em saúde, depara-se com 

muitos sujeitos que não estão na “maturidade de suas faculdades mentais”, o que, 

teoricamente, os impossibilitaria de consentir. 

A capacidade de exercício da autonomia – capacidade de consentir ou competência 

– deve ser repensada em um contexto plausível, deixando de lado uma ilusão de autonomia 

ilimitada para se valorizar uma efetiva autonomia, ainda que parcial, possibilitando discutir 

o paternalismo médico nesse contexto
526

. 

O foco da análise pelo profissional da saúde deve ser a capacidade que cada 

paciente individualmente considerado demonstra para uma ação autônoma no momento em 

questão
527

. Admite-se, portanto, a possibilidade de “graus de capacidade” aferidos no caso 

concreto. 

Uma alternativa é a aplicação de testes de competência, cuja escolha varia segundo 

a razão risco/benefício do procedimento e o fato do paciente ter consentido ou não com o 

procedimento
528

, cujo raciocínio foi esquematizado na tabela 06: 

 

 

 

                                                 
526

 O‟NEILL, Onora. Paternalism and partial autonomy. Journal of medical ethics, 1984 (10): 173-

178.p.173. 
527

 Ibid., p.177. 
528

 “In evaluating tests for competency several criteria should be considered. A useful test for competency is 

one that, first, can be reliably applied; second, is mutually acceptable on at least comprehensible to 

physicians, lawyers, and judges; and third, is set at a level capable of striking an acceptable balance between 

preserving individual autonomy and providing needed medical cane. Reliability is enhanced to the extent that 

a competency test depends on manifest and objectively ascertainable patient behavior rather than on inferred 

and probably unknowable mental status” ROTH, Loren H.; MEISEL, Alan; LIDZ, Charles W. Tests of 

Competency to Consent to Treatment. Am J Psychiatry, v. 134, n. 3, p. 279-284, mar. 1977. Tradução livre 

da autora: "Ao avaliar testes de competência vários critérios devem ser considerados. Um teste útil para a 

competência é aquele que, em primeiro lugar, pode ser aplicado de forma confiável; segundo, é mutuamente 

aceitável ou pelo menos compreensível para médicos, advogados e juízes; e terceiro, é fixado a um nível 

capaz de atingir um equilíbrio aceitável entre preservar a autonomia individual e fornecer os cuidados 

médicos necessários. A confiabilidade é reforçada na medida em que um teste de competência depende da 

manifestação e verificação objetiva do comportamento do paciente como alternativa à análise de um estado 

mental inferido e provavelmente irreconhecível". 
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Tabela 6 – Fatores de seleção para os testes de competência 

 

Decisão do paciente 

Razão risco/benefício do tratamento 

Favorável Desfavorável ou 

questionável 

Consentimento Teste de competência de 

nível baixo 

Teste de competência de 

nível elevado 

Dissentimento Teste de competência de 

nível elevado 

Teste de competência de 

nível baixo 

Fonte: ROTH, Loren H.; MEISEL, Alan; LIDZ, Charles W. Tests of Competency to Consent to Treatment. 

Am J Psychiatry, v. 134, n. 3, p. 279-284, mar. 1977. 

 

No mesmo sentido, Onora O‟Neill
529

 propõe que sejam levados em consideração 

quatro estágios de capacidade:  

a) capacidade temporariamente reduzida: permite-se intervenções paternalistas com 

o escopo de restaurar a capacidade, mas não qualquer intervenção paternalista;   

b) capacidade permanentemente (long term) reduzida, que representaria a situação 

na qual se encontram as crianças: nesses casos, deve-se prestigiar a vontade desses 

indivíduos na medida de sua compreensão, pois eles podem demonstrar capacidade para 

tomada de algumas decisões;  

c) perda permanente de capacidade: nesses casos, algumas medidas paternalistas 

que vão além da tentativa de restaurar a autonomia dos indivíduos podem ser necessárias, 

devendo, assim, ser buscada qual seria a vontade da pessoa naquela situação segundo o que 

foi demonstrado pelo paciente antes de perder a capacidade;  

d) incapacidade: as intervenções paternalistas são imprescindíveis para que se 

proteja o bem-estar desses pacientes, questionando-se apenas quem teria legitimidade para 

tomar essas decisões, no caso, familiares do paciente, a equipe médica ou um representante 

legal constituído. 

Quando falta ou quando está prejudicada a capacidade cognitiva ou volitiva, a 

autonomia é reduzida ou impossível
530

. Pode-se, então, legitimar formas de paternalismo 

diante desse cenário de autonomia reduzida? 

No caso dos sujeitos vulneráveis, quando o consentimento é dado por outra pessoa 

que não o paciente – proxy consent – fala-se com maior propriedade em “autorização por 

                                                 
529

 O‟NEILL, Onora. Paternalism and partial autonomy. Journal of medical ethics, v. 10, n. 4, p. 173-178, 

1984. p. 177-178. 
530

 Ibid., p.173. 
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representação”
531

, pois não há um verdadeiro consentimento. O ato de consentir é 

exclusivo do indivíduo, por representar exercício de direito da personalidade.  

No mesmo sentido, em estudo mais aprofundado sobre o tema, Marcia Mocellin 

Raymundo
532

 conclui que tanto o adolescente quanto o idoso devem participar ativamente 

do processo de consentimento informado, podendo fornecer um real consentimento, pelo 

menos dentro de uma perspectiva moral. A figura do representante, assim, fica adstrita às 

situações de impossibilidade real de consentir. 

A validade do consentimento informado depende de uma decisão voluntária, 

emanada de um sujeito capaz a partir de um processo dialético de informação
533

, no qual a 

informação se traduz em conhecimento.  

Um dos requisitos para que se possa falar em consentimento informado válido é a 

competência – ou capacidade – para decidir. Não há, na doutrina do consentimento 

informado, uniformidade quanto ao uso do termo “capacidade” ou “competência”.  

O ordenamento jurídico brasileiro utiliza o termo “capacidade” para tratar da 

capacidade negocial, isto é, para tratar da capacidade – presumida – que têm os sujeitos 

para tomar decisões no âmbito da vida civil.  

A capacidade é um conceito jurídico, aplicado normalmente no âmbito negocial 

para questões relacionadas ao patrimônio
534

. Trata-se, portanto, de capacidade negocial. 

                                                 
531

 “Quanto à obtenção de consentimento na prática em saúde, não temos uma normatização que estabeleça a 

distinção entre estudos terapêuticos e não-terapêuticos, do mesmo modo como não diferenciamos a 

incapacidade física ou real da incapacidade legal ou formal ao utilizar a figura do representante para 

consentir. Entretanto, baseando-se nas considerações de Bignamini, a melhor denominação para o atual 

consentimento por procuração seria a de autorização por representação, pois nem sempre a pessoa delegou 

formalmente este poder mediante uma procuração ou manifestou seus valores e desejos. E, ainda, o 

representante não consentirá no lugar do representado, mas autorizará a realização do procedimento ou a 

participação do mesmo na pesquisa”. RAYMUNDO, Marcia Mocellin; GOLDIM, José Roberto. Do 

consentimento por procuração à autorização por representação. Revista Bioética, Brasília, v. 15, n. 1, p. 83-

99, 2007. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/33/36>. Acesso em: 16 ago. 

2015. p.91.  
532

 RAYMUNDO, Márcia Mocellin. Avaliação da diversidade no processo de obtenção do consentimento 

através da autorização por representação em situações assistenciais e de pesquisa envolvendo crianças 

e idosos. 2007. (Doutorado em Gastroenterologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade 

de Medicina, Porto Alegre. 
533

 APPELBAUM, Paul S. Assessment of Patient's Competence to Consent to Treatment. New England 

Journal of Medicine, v. 357, p. 1834-40, nov. 2007. p.1834. 
534

 “Nessa linha, é preciso distinguir as pessoas capazes, que podem declarar sua vontade, das incapazes, 

absoluta ou relativamente, que são representadas ou assistidas, nos termos do código civil. Em tese, teria o 

representante o poder de decidir sobre as intervenções no corpo do representado, o que, em certos casos de 

grande risco, equivale a escolher entre a vida e a morte do incapaz. Importante destacar que a lei civil, ao 

disciplinar o exercício da representação legal e estabelecer os poderes dos pais, tutores e curadores, manteve 

praticamente o regime anterior, de perfil nitidamente patrimonial, pouco ou nada dizendo sobre as questões 

existenciais relativas à saúde do representado e às intervenções em seu corpo. Não raro, os procedimentos 

médicos mais graves em incapazes somente são realizados com autorização judicial, mesmo que não haja 
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Apesar de também ser utilizada no âmbito das decisões envolvendo a saúde, os bens 

jurídicos relacionados são outros, são existenciais. Distintos deveriam ser, portanto, os 

parâmetros utilizados para sua determinação. 

O regime da capacidade para os atos da vida civil está regulado pelos artigos 3º, 4º 

e 5º do Código Civil Brasileiro, de 2002, que classifica os sujeitos em absolutamente 

capazes, relativamente capazes e incapazes, segundo um critério de exclusão, que presume 

que todos aqueles que não estão elencados nas categorias de relativa ou absolutamente 

incapazes são presumidamente capazes. 

Seriam, segundo essa classificação, absolutamente incapazes, conforme disposto no 

art. 3º, i) os menores de dezesseis anos; ii) os que, por enfermidade ou deficiência mental, 

não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; iii) os que, mesmo por 

causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Considera-se que os absolutamente 

capazes não possuem vontade. Assim, qualquer manifestação de vontade por eles expressa 

é considerada nula, e, portanto, não tem validade. 

E isso por força do disposto no art. 104 do Código Civil que determina que a 

validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 

Relativamente capazes a certo atos ou à maneira de os exercer seriam, por outro 

lado, segundo disposto no art. 4º: i) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; ii) 

os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o 

discernimento reduzido; iii) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; iv) os 

pródigos.  

Tratando especificamente dos menores, determina-se que cessa a menoridade ao 

completar 18 anos, momento a partir do qual fica a pessoa habilitada para a prática de 

todos os atos da vida civil, conforme disposto no art. 5º, caput.  

A disciplina da maioridade civil vinculada à capacidade plena para prática de atos 

da vida civil é muito frágil quando se pensa em personalidade em constante 

desenvolvimento, uma vez que a pessoa concreta pode desenvolver competência para 

tomar as decisões em saúde, principalmente quando se considera que o consentimento é 

relacional, isto é, o consentimento é dado em relação a determinado ato. Assim, uma 

                                                                                                                                                    
divergência entre os pais” BARBOZA, Heloisa Helena. A pessoa na era da biopolítica: autonomia, corpo e 

subjetividade. Cadernos IHU Ideias, São Leopoldo, ano 11, n. 194, p. 3-20, 2013. p.11. 
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adolescente pode ter capacidade para decidir sobre o uso de métodos contraceptivos
535

, 

mas pode não ter capacidade para realização de um tratamento complexo. 

 

A capacidade para entender e decidir não tem uma dependência direta com a 

idade da pessoa. Muitas crianças e adolescentes podem já ter esse entendimento 

e podem participar ativamente do processo de consentimento, mesmo que sem 

valor legal associado
536

. 

 

Se for considerada a invalidade do consentimento por falta de capacidade legal para 

tanto, o menor de 16 anos não poderia autorizar nenhum tipo de orientação e tratamento 

médico ou realização de exames em seu corpo, o que representa para absurdo. Uma vez 

assegurado que o menor tem capacidade cognitiva e compreensão suficiente para entender 

o que a decisão envolve, seu consentimento é válido. 

Seria incompatível com a realidade afirmar que o menor permanece sob absoluto 

controle de seus pais até que atinja a maioridade, e, posteriormente, adquira 

instantaneamente a independência. O grau de controle exercido sobre um menor depende 

de sua capacidade cognitiva, e esse fato deveria ser reconhecido, devendo ser analisado 

caso a caso se o menor tem ou não competência para dar consentimento válido. 

O mesmo raciocínio é válido para as outras situações de incapacidade. 

Recente alteração legislativa alterou o regime das incapacidades previsto no Código 

Civil. O Estatuto da Pessoa com Deficiência
537

 alterará a redação dos arts. 3º e 4º do 

Código Civil, que passará a vigorar com as seguintes alterações: 

 

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil os menores de 16 (dezesseis) anos. 

I - (Revogado); 

II - (Revogado); 

III - (Revogado). 

 

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; 

Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial. 

                                                 
535

 Há caso paradigmático em Bioética que discute a capacidade para decidir acerca da utilização de métodos 

contraceptivos, conhecida como Gillick competence. (Gillick v. West Norfolk and Wisbech Area Health 
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 GOLDIM, José Roberto. O consentimento informado numa perspectiva além da autonomia. In: SOUZA, 

Ricardo Timm de (Org.). Ciência e ética: os grandes desafios. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.p.45-.p.47. 
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 BRASIL. Presidência da República. Lei n
o
 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 23 ago. 2015. A 

lei apenas entrará em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. 
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Assim, apenas serão considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos. 

Os relativamente capazes, por sua vez, serão aqueles que tiverem entre 16 e 18 anos de 

idade, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, e aqueles que, por causa transitória, não 

puderem exprimir sua vontade, e os pródigos.  

Os efeitos dessa alteração legislativa serão sensíveis, uma vez que se reconhece 

capacidade para prática de atos da vida civil aos relativamente capazes, desde que estejam 

assistidos por seus representantes legais. Ainda, os atos por eles praticados são anuláveis, 

devendo ser pleiteada a anulação em prazo decadencial de 04 anos, a rigor do disposto no 

art. 178 do CC.  

O diploma traz ainda disposições expressas sobre o consentimento livre e 

esclarecido da pessoa com deficiência, considerada vulnerável, conforme redação do 

parágrafo único do art. 10
538

. 

Em sequência, o art. 11 prevê que “A pessoa com deficiência não poderá ser 

obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a 

institucionalização forçada”, reconhecendo, assim, a sua competência para decidir. 

Tal reconhecimento fica ainda mais claro com a redação dada pelo art. 12, que 

reconhece que o “consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é 

indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa 

científica”, esta última apenas permitida em situações excepcionais. 

Mesmo quando a pessoa com deficiência seja interditada, estando, assim, em 

situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no processo de obtenção de 

consentimento, no maior grau possível, disposição em consonância com o reconhecimento 

de graus de capacidade.  

As únicas situações em que a pessoa com deficiência será atendida sem seu 

consentimento prévio livre e esclarecido são aqueles que apresentarem: risco de morte e de 

emergência, devendo ser resguardado seu superior interesse, conforme dispõe o art. 13 do 

Estatuto. 

Verifica-se, em realidade, que o Estatuto incorporou o conceito de competência 

para decidir sobre cuidados de saúde, afastando-se da ideia de capacidade civil, dotando a 

                                                 
538

 Art. 10.  Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida.  

Parágrafo único.  Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com 

deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e 

segurança. 
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pessoa com deficiência de competência para decidir, como atualmente apenas é 

reconhecido para as pessoas civilmente capazes.  

Quando se pensa em um contexto de questões relacionadas à saúde, a capacidade de 

decisão ou competência – decisional capacity ou compentence – relaciona-se com a 

habilidade que tem o sujeito de tomar suas próprias decisões para cuidados de saúde
539

.  

A origem do conceito de capacidade para decisão está intimamente relacionada 

com o desenvolvimento da doutrina do consentimento informado, que tem a pretensão de 

promover e proteger a autonomia dos sujeitos, uma vez que permitir que os sujeitos 

participem do processo de tomada de decisões de cuidados de saúde é um dos componentes 

essenciais dessa autonomia
540

.  

Paul Appelbaum e Thomas Grisso
541

 consideram que é necessária a averiguação de 

quatro habilidades funcionais de modo a considerar uma pessoa competente para consentir 

para um tratamento médico: i) habilidade de expressar uma escolha; ii) habilidade de 

compreender informação relevante para o processo de tomada de decisão; iii) habilidade de 

apreciar a relevância da informação para a sua situação, considerando o estado de saúde 

em que se encontra e as consequências das opções; iv) habilidade de raciocinar a partir da 

informação relevante de modo a realizar um processo lógico de ponderação entre as opções 

existentes.  

André Gonçalo Dias Pereira
542

 propõe a capacidade para consentir como “um novo 

instituto”, sendo o médico assistente a pessoa mais indicada para realização da avaliação, 

desde que esteja preparado para a realização dessa avaliação. Assim, o médico, ao avaliar a 

capacidade para consentir, deve avaliar as capacidades funcionais relacionadas com a 

capacidade de decisão, deve verificar qual a patologia psíquica que acomete o paciente, 

considerando as consequências que a decisão acarreta ao paciente. Ainda, pontua que a 

capacidade deve ser reavaliada periodicamente, principalmente quando em face de 

situações que alertam o profissional de saúde sobre uma possível alteração do estado do 

paciente.  
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Segundo Louis Charland
543

, dentre as diversas teorias que analisam a capacidade de 

um sujeito de tomar decisões, alguns aspectos em comum podem ser elencados. Tratam-se 

de requisitos considerados essenciais para que se considere que um sujeito tem essa 

capacidade. São eles: 

a) Capacidade de compreensão: para que um sujeito seja visto como capaz de 

decidir ele deve poder compreender os fatos que lhe foram expostos; 

b) Capacidade de apreciação: o sujeito deve conseguir apreciar qual a natureza 

de sua situação e as implicações de sua decisão, bem com as possíveis alternativas; 

c) Capacidade de raciocínio: o sujeito deve ser capaz de raciocinar 

racionalmente a partir das informações que obteve, especialmente no que tange a análise de 

riscos, benefícios e consequências de sua decisão; 

d) Capacidade de escolha: o sujeito deve ter ainda a capacidade de tomar uma 

decisão e de expressar essa sua decisão para terceiros, sob pena de não ter eficácia; 

e) Sistema de valores: o sujeito deve se comportar segundo um sistema de 

valores identificado por ele como importantes e como diretrizes para a tomada de decisão e 

condução do seu projeto de vida. 

Duas hipóteses permeiam a capacidade de decisão, derivadas de pressupostos 

legais: i) relatividade da decisão, isto é, a capacidade de decisão é relativa a uma 

determinada decisão, em um contexto determinado, em um momento determinado; ii) 

bivalência da aferição de capacidade, isto é, apesar de se poder falar em graus de 

capacidade, na prática deve ser atestado se o sujeito é ou não capaz de decidir
544

. 

Um ponto de difícil determinação é se a decisão é ou não irracional, pois o que 

pode ser considerado por uns como irracional, pode não o ser por outros, a depender 

principalmente do sistema de valores e do projeto de vida de cada indivíduo. Dessa forma, 

uma teoria adequada de capacidade para decidir deve prever mecanismos robustos de 

averiguação de capacidade, o que fará com que algumas decisões que pareçam irracionais 

não o sejam
545

. 

Para tanto, a capacidade de decisão deve ser analisada como um processo, que vai 

priorizar o processo de tomada de decisão em detrimento do conteúdo da decisão proferida. 

Privilegia-se, dessa forma, a racionalidade interna – internal rationality – que se relaciona 
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com os valores e objetivos pessoais. A racionalidade externa – external rationality –, 

todavia, não pode ser desconsiderada
546

. 

As teorias de capacidade para decidir apresentam uma natureza dual, por levarem 

em consideração aspectos descritivos/fatuais de um lado, e aspectos 

prescritivos/normativos de outro. E, para que se proteja o indivíduo, uma avaliação de 

capacidade deve passar por essas duas etapas: em primeiro lugar deve ser analisado de 

forma descritiva, com base nos fatos, se um indivíduo é capaz ou não, em segundo lugar, 

de forma normativa deve ser avaliado se ele deveria ou não ser considerado capaz levando 

em consideração os fatores que individualizam o contexto daquela decisão
547

. 

Ademais, o consentimento não é uma questão meramente de capacidade, mas 

também de responsabilidade. Em outras palavras, quando um sujeito pode ser considerado 

responsável por sua decisão, então se pode dizer que se trata de uma decisão 

verdadeiramente sua
548

. 

Determinar se uma pessoa é ou não capaz de tomar uma decisão exige um 

balanceamento entre o respeito à autonomia do paciente capaz de decidir e a necessidade 

de proteção – acordo entre beneficência e não maleficência – daquele que não o é
549

. 

Conforme defendido, a vulnerabilidade é a medida da proteção da pessoa.  

Na relação médico-paciente, quando surge dúvida quanto à capacidade de um 

sujeito, cabe ao médico essa função de averiguação da capacidade, recorrendo aos 

representantes legais quando necessário, uma vez que o consentimento de incapazes é 

inválido
550

. 
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Desempenhar bem essa função, todavia, não é tarefa fácil. Os médicos, muitas 

vezes, principalmente quanto diante de pacientes legalmente capazes, têm dificuldade para 

averiguar se efetivamente presente essa capacidade. Isso é reflexo da presunção de que 

todos são capazes de tomar as próprias decisões
551

, a não ser que demonstrem, por alguma 

razão relevante, que não o são
552

. 

Quando diante de pacientes incapazes, recorrem aos representantes legais para 

“evitar maiores problemas”. Isso retira a validade do procedimento em muitos casos.  

Em face da ausência de critérios bem estabelecidos de averiguação de competência 

para decidir distinto da capacidade legal do Código Civil, os profissionais de saúde 

encontram-se de mãos atadas, e não sabem quais critérios deveriam aplicar.  

A vantagem que se coloca em seu favor é a proximidade e a confiança existente 

nesse tipo de relação, ainda que se saiba que em algumas realidades sociais o céu se 

encontra carregado de nuvens pretas que retiram parte da visibilidade do profissional.  

Os critérios geralmente invocados nos ordenamentos jurídicos que tratam da 

questão são: habilidade para expressão de uma escolha, compreensão de informação 

relevante, apreciação de consequências médicas derivadas da situação e raciocínio sobre 

escolhas de tratamento
553

. 

Relativamente à realização de testes de competência, é importante que o paciente 

receba informações sobre a realização do teste, mas não precisa consentir para sua 

realização quando esta for primordial para a continuidade do processo decisório. 

Quando diante de uma avaliação de incompetência, a primeira alternativa que deve 

ser buscada pelo profissional da saúde é restaurar a capacidade, desde que não se trate de 

situações de emergência nas quais deve então o profissional de saúde recorrer ao 

representante legal do paciente
554

. A primeira alternativa, portanto, deve sempre ser 
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permitir que o paciente tome suas próprias decisões. Em alguns casos, a presença de uma 

pessoa de confiança no processo de consentimento pode permitir que o paciente se sinta 

mais seguro para tomar a decisão mais adequada de acordo com seu projeto pessoal de 

vida.  

Se, vencidos esses esforços, o paciente não se mostrar capaz de tomar as decisões 

de cuidado de saúde, deve então o médico recorrer aos representantes
555

. 

Em conclusão, prevalece sempre a presunção de competência do paciente. Caso ele 

possa comunicar sua decisão, compreender as informações prestadas, apreciar as 

consequências de sua decisão e sopesar riscos e benefícios, deve o paciente ser considerado 

capaz para tomar suas próprias decisões
556

, tendo, assim, sua autonomia respeitada. 

 

 

3.2.2 Voluntariedade da Decisão 

 

 

O desenvolvimento da literatura do consentimento informado, por sua vez, focou 

principalmente nas questões relacionadas com o processo de informação – comunicação – 

que seria determinante para permitir que o paciente tomasse uma decisão. Mais 

recentemente, começou a serem desenvolvidas teorias relativas à aferição de competência 

para decidir, mas a necessidade da voluntariedade da decisão foi deixada para segundo 

plano
557

, apesar do consentimento voluntário ser previsto desde o Código de Nuremberg. 

 

Outra importante característica pessoal a ser considerada no processo de 

consentimento informado é a voluntariedade. Ela garante o poder de optar por 

uma das alternativas propostas. A voluntariedade é a possibilidade de escolher 

no seu melhor interesse, livre de pressões externas. As pessoas com 

voluntariedade preservada organizam a sua vida com base em um conjunto de 

crenças, valores, interesses, desejos e objetivos. Estes elementos permitem que a 

decisão de cada pessoa seja peculiar. O importante é diferenciar um valor ou 

crença pessoal de uma situação de coerção por terceiros, de constrangimento no 

ato de optar por uma das alternativas. Isto é extremamente relevante quando se 

consideram os grupos de pessoas vulneráveis
558

. 
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Podem ser elencadas duas perspectivas que tratam da voluntariedade da decisão: 

uma legal, cujo expoente é Paul Appelbaum, e uma ética, representada por Laura Weiss 

Roberts
559

. 

 

The difference between the two definitions of voluntarism outlined above should 

occasion little surprise in light of the different approaches they derive from. 

Appelbaum and his colleagues begin their account of voluntarism with a 

commitment to the „legal doctrine‟ of informed consent (Appelbaum 2009, 30). 

In contrast, Roberts begins her account of voluntarism with a commitment to the 

„ethical meaning‟ of informed consent (Roberts 2002, 705). It is therefore no 

wonder that their conceptualizations and examples are different. It is interesting 

that both accounts point to the need to include considerations that relate to values 

in the assessment of voluntariness. This is a matter on which Appelbaum and his 

collaborators appear to be making increased concessions, as they simultaneously 

attempt to preserve the cognitive bias of the law
560

. 

 

A doutrina jurídica do consentimento informado tem como foco para determinar 

que uma decisão é voluntária o fato de ela refletir o processo de tomada de decisão daquela 

pessoa, isto é, que não tenha sofrido influência indevida ou coerção por parte de um 

terceiro
561

. 

Essa “influência indevida” – undue influence – não representa, todavia, que não 

haverá, em todos os processos de tomada de decisão, nenhuma sorte de influências. A 

situação de completa autonomia, sem qualquer tipo de influência externa ou interna, é 

impossível
562

. 
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Alguns fatores geralmente influenciam a tomada de decisões: valores e preferências 

individuais, estado psicológico, imposições legais, opiniões de terceiros (amigos, 

familiares e profissionais), disponibilidade de recursos financeiros, por exemplo. Esses 

fatores, todavia, não afetam necessariamente a voluntariedade da decisão, a não ser quando 

esteja presente uma ação intencional por parte de outro agente
563

. 

Os profissionais de saúde assumem posição de garante em face de seus pacientes. 

Dessa forma, têm o compromisso, se não legal, pelo menos ético, de zelar pelo bem-estar 

de seus pacientes, compromisso este que deriva do próprio exercício de sua profissão. 

Assim sendo, não podem influenciar indevidamente a decisão de seus pacientes, mas têm o 

dever de auxiliá-los a tomar a melhor decisão. 

Pode-se concluir, desta feita, que para que uma decisão seja considerada inválida 

deve estar presente nexo de causalidade entre a decisão a influência externa ilegítima
564

. 

Paul Appelbaum desenvolve então uma classificação de impedimentos para uma 

decisão autônoma. Trata-se, assim, de fatores de influência nas decisões. São eles: (i) apelo 

a valores compartilhados; (ii) indução; (iii) persuasão; e (iv) uso da força (coerção)
565

. 

O primeiro fator de influência – apelo a valores compartilhados – pode, em algumas 

situações, ser considerado legítimo quando se trata de valores comumente compartilhados 

entre os sujeitos do processo de tomada de decisão
566

. Representa, assim, o fator menos 

problemático. 

O segundo fator de influência – indução – geralmente está relacionado com uma 

oferta. Questiona-se, desta feita, qual o limite do aceitável em termos de “ofertas” para 

participação em pesquisa. Se uma oferta é capaz de fazer com que o sujeito desconsidere 

os riscos da participação na pesquisa quando da apreciação dos riscos e benefícios como 

parte do processo de tomada de decisão, tendo em vista a percepção do benefício 

oferecido, poderia essa oferta ser considerada como exercendo influência exacerbada e 

indevida, e a decisão seria considerada inválida. Essa análise, todavia, envolve a 

apreciação da própria perspectiva do sujeito de quem a decisão emana, o que dificulta a 

averiguação. Isso faz aumentar a responsabilidade dos pesquisadores e dos membros dos 

Comitês de Ética quando da elaboração e aprovação dos protocolos de pesquisa ao se 
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pensar na legitimidade das “ofertas” oferecidas em troca da participação dos sujeitos nas 

pesquisas
567

. 

O terceiro fator de influência – persuasão – pode envolver tanto argumentos que 

apelam ao próprio interesse do sujeito, que não seriam considerados ilegítimos quando 

verdadeiros, quanto o uso de pressão, que se revela mais problemático. A pressão – 

utilização de influência psicológica ao longo do tempo – é um dos fatores mais comuns de 

exercício de influência. Ela pode ser tanto interpessoal quanto organizacional. Neste último 

caso, é ilegítima. Quando se trata, todavia, de pressão entre sujeitos que se relacionam, a 

análise se torna mais delicada considerando a confiança que permeia tais relações, como é 

o caso da relação médico-paciente, uma vez que quanto mais próximos os sujeitos, mais 

dependentes um do outro e mais provável a pressão de ser efetivamente exercida
568

.  

Tratando-se de pressão para participação em pesquisa, acredita-se que, ainda que se 

trate de sujeitos relacionados por laços de confiança, ela deve ser analisada com maior 

cautela, pois a voluntariedade é imprescindível tendo em vista a maior suscetibilidade a 

ocorrência de danos. Nos casos de prática clínica, todavia, a depender da relação entre os 

sujeitos, a pressão nem sempre seria ilegítima, principalmente quando envolve uma 

decisão irracional do sujeito e a atitude do outro visa o bem-estar do paciente, por força do 

princípio da solidariedade que deve permear as relações sociais.  

O quarto fator de influência – uso da força (coerção) – revela-se o mais 

problemático. Pode-se manifestar por meio de participação involuntária na pesquisa – sem 

o conhecimento e consentimento da pessoa –, bem como por meio de ameaças
569

. Há quem 

distinga entre a participação não voluntária da involuntária, sendo aquela utilizada para 

fazer referência aos incapazes, quando as decisões emanam de seus representantes
570

.  

De modo análogo, Laura Weiss Roberts também entende que a voluntariedade das 

decisões deve ser analisada segundo quatro campos de potencial influência: 1) fatores de 

desenvolvimento; 2) fatores de saúde-doença; 3) questões e valores psicológicos, culturais 

e religiosos; e 4) fatores e pressões externas
571

. 

De maneira análoga ao que ocorre com a competência para tomada de decisões, a 

voluntariedade é presumida, a não ser que se verifiquem fatores de impedimento da 

voluntariedade.  
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A voluntariedade das decisões dos sujeitos pode estar diminuída por diversos 

fatores, e, justamente por esses obstáculos que se colocam, deve-se pensar em medidas 

protetoras adicionais que teriam o escopo não só de proteger, mas principalmente de 

permitir que esses sujeitos, na medida de suas capacidades, possam participar do processo 

de decisão
572

. 

Como fatores internos, têm-se que o projeto de vida de cada um, fatores culturais, 

religiosos, experiências de vida e valores pessoais são determinantes para a voluntariedade 

da decisão
573

. Como fator externo, por outro lado, têm-se a disponibilidade de recursos 

financeiros
574

.  

Laura Weiss Roberts propõe um conceito de voluntariedade da decisão que parte 

das mesmas premissas que o conceito de capacidade para decidir proposto por Appelbaum. 

Para a autora,  

 

“Ideally encompassing the individual‟s ability to act in accordance with one‟s 

authenthic sense of what is good, right, and best in light of one‟s situation, 

values, and prior history. Voluntarism involves the capacity to make this choice 

freely and in the absence of coercion. Deliberateness, purposefulness of intente, 

clarity, genuineness, and coherence with one‟s prior life decisions are implicitly 

emphasized in this construction”
575

.  

 

Esse conceito trata a voluntariedade como um fenômeno complexo, composto por 

determinantes biológicos, psicológicos e socioculturais. Ademais, esse conceito vai dar 

prioridade para os princípios éticos de respeito pelas pessoas e de voluntariedade 

propriamente, em detrimento dos princípios de autonomia e autodeterminação.  

A partir de uma perspectiva ética, o princípio da voluntariedade das decisões 

garante o respeito pelas pessoas enquanto seres humanos, enquanto indivíduo com uma 

história e valores, e como um agente moral com direitos fundamentais que devem ser 

tutelados. A verdadeira voluntariedade fortalece o consentimento informado enquanto 

medida de salvaguarda legal e filosófica
576

. 
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A voluntariedade das decisões dos sujeitos pode estar diminuída por diversos 

fatores, e, justamente por esses obstáculos que se colocam, deve-se pensar em medidas 

protetoras adicionais que teriam o escopo não só de proteger, mas principalmente de 

permitir que esses sujeitos, na medida de suas capacidades, possam tomar decisões 

autônomas
577

. 

A capacidade para tomar decisões voluntárias depende do desenvolvimento pessoal 

relativamente a habilidades cognitivas, maturidade emocional e caráter moral
578

. A 

influência desses fatores é maior quanto mais jovem o indivíduo. Exemplo dessa situação 

são as crianças e adolescentes, cujas habilidades vão sendo desenvolvidas com o passar do 

tempo, e, quanto mais velhas vão ficando, menos a voluntariedade das decisões é 

influenciada por esse fator, e mais pelos outros três fatores. 

As experiências oriundas de doenças, tanto físicas quanto psíquicas, também são 

fatores de influência da voluntariedade das decisões, tanto positiva quanto negativamente. 

Quanto diante de fatores que influenciam negativamente a voluntariedade da tomada de 

decisões legitima-se que sejam tomadas providências no sentido de permitir que o sujeito 

retome sua capacidade, protegendo, assim, sua autonomia
579

. 

As questões e valores psicológicos, culturais e religiosos, do mesmo modo que as 

experiências oriundas de doenças físicas e psíquicas, podem exercer influência tanto 

positiva quanto negativa na voluntariedade da tomada de decisões. Ademais, esses fatores 

são determinantes para que um indivíduo estabeleça quais as decisões e escolhas são 

aceitáveis e quais não são, ainda que esses valores sejam passíveis de revisão ao longo da 

vida
580

. 

Os fatores de influência externos são dos mais variados tipos. O mais evidente é a 

limitação de recursos financeiros. Esse é, na verdade, um fator limitador das opções de 

decisão que se colocam para o sujeito, uma vez que, diante de opções limitadas, a decisão 

também ficada limitada. Outros fatores influenciam a própria natureza da decisão, como 

por exemplo, incentivos, pressões e a própria relação com o profissional da saúde
581

. 

A partir de uma perspectiva ética, o princípio da voluntariedade das decisões 

garante o respeito pelas pessoas enquanto seres humanos, enquanto indivíduo com uma 

história e valores, e como um agente moral com direitos fundamentais que devem ser 
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tutelados. A verdadeira voluntariedade fortalece o consentimento informado enquanto 

medida de salvaguarda legal e filosófica
582

. 

A voluntariedade também deve ser analisada de maneira relativa, isto é, 

relativamente a cada decisão específica, na qual os valores pessoais devem ser levados em 

consideração. Para proteger e permitir que os sujeitos tomem decisões voluntárias deve ser 

realizado um processo de identificação de obstáculos para a decisão voluntária, bem como 

de preferências e perspectivas para privilegiar as decisões autênticas
583

. O processo de 

tomada de decisão voluntária deve ser visto como um processo complexo e dinâmico, e 

não como um processo bivalente de “sim-ou-não”. E objetivo último visado deve sempre 

ser alcançar e respeitar o princípio de respeito pelas pessoas na prática clínica
584

. 

 

 

3.3 Da vontade aos limites do consentimento 

 

 

 A partir das considerações que foram expostas sobre os elementos do 

consentimento – informação e decisão – e de seus pressupostos – competência e 

voluntariedade – pode-se concluir que o processo de consentimento informado é instituto 

jurídico complexo, o que demanda a observação de diversos fatores pelos diversos agentes 

envolvidos no processo. Assim, a valorização exacerbada da autonomia, desconsiderando 

outros princípios, como por exemplo, a confiança, acaba por não trazer uma resposta 

adequada aos questionamentos que aparecem diante do instituto, razão pela qual se 

defende ser mais adequada uma proposta de autonomia relacional a ser observada em um 

processo de tomada de decisão compartilhada. De qualquer forma, a vontade subjacente ao 

consentimento informado é limitada.  

Para concluir a releitura do instituto, conforme nos propusemos neste capítulo, nos 

debruçaremos sobre as limitações que o instituto tem de enfrentar. 
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3.3.1 Proposições e opacidade 

 

 

Onora O‟Neill parte da premissa de que o consentimento é uma propositional 

attitude. Em outras palavras, consente-se para uma proposição que descreve uma ação a ser 

executada em face daquele que consentiu.  

Discute-se, a partir disso, o que seria mais adequado: uma proposição mais genérica 

ou mais detalhada
585

, ou seja, qual deveria ser a extensão do consentimento dado. Ambos 

os extremos não são efetivos: um consentimento muito vago abriria muito espaço para 

arbitrariedades. Por outro lado, um consentimento completamente específico seria 

inconcebível, e não seria também efetivo.  

A maior especificidade, detalhamento, do consentimento não é sinônimo de um 

“melhor consentimento”. Ademais, por mais completo que seja o procedimento de 

informação, sempre haverá questões que permanecerão implícitas
586

. 

Considerando que o consentimento parte de uma proposição descrita anteriormente, 

questiona-se se o paciente, ao consentir para uma determinada intervenção, estaria também 

consentindo para suas possíveis consequências. Onora O‟Neill trabalha então com o 

conceito de opacidade em consentimento informado
587

, e considera que não há como 

trabalhar com a ideia de consentimento implícito. Quando determinado indivíduo consente 

com determinado procedimento, não é lógico que ele consinta também com outros 

procedimentos que sejam possíveis decorrências daquele primeiro.  
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O que se pretende com todas essas discussões é garantir que seja obtido um 

consentimento genuíno
588

. Pretende-se, com isso, garantir que o paciente não seja nem 

enganado nem coagido, devendo ele se visualizar nessa situação, e, ainda, deve-se 

assegurar que ele não seja alvo de uma enxurrada de informações desnecessárias. 

É necessário, então, que se busque atingir um equilíbrio entre todos esses fatores, e 

um caminho para tanto seria fornecendo informação relevante e suficiente, apresentando 

possibilidades de extensão dessa informação a depender do caso e do paciente, apresentar 

um tempo de introjeção desse conteúdo, e, primordialmente, garantindo a possibilidade de 

revogação desse consentimento a qualquer momento. 

 

 

3.3.2 Consentimento informado e saúde pública: entre o individual e o coletivo 

 

 

Ao consentimento informado é atribuído papel central na ética médica, quando se 

considera sua essencialidade para que as práticas sejam consideradas eticamente aceitáveis, 

mas ele apresenta limitações, principalmente quando se pensa na provisão de serviços 

públicos de saúde e na discussão sobre qual concepção de autonomia deve ser levada em 

consideração
589

. 

Dentro de um âmbito de políticas públicas de saúde - saúde pública
590

 - é inviável 

que se fale em consentimento, pois o foco é o coletivo e não o individual, e as políticas 
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públicas de saúde devem ser uniformes para as populações. Uma vez que o foco das ações 

é o coletivo, elas não podem depender de consentimento individual
591

. 

As teorias da justiça também se mostram inadequadas para lidar com essas 

situações quando tratam mais da alocação de recursos em saúde – justiça distributiva. 

Todavia, as teorias da justiça podem se mostrar úteis quando discutem a possibilidade – ou 

não – de impor tratamentos compulsórios – mas não forçados – no intuito de proteção da 

saúde coletiva, considerando a potencialidade de lesão para terceiros a partir de uma 

atitude individual
592

. 

Todavia, quando analisada sob uma perspectiva individual, uma ação de saúde 

pública que beneficiaria grande parte da comunidade pode não surtir efeitos para um 

sujeito em particular, e sua decisão de não se submeter a ela não poderia ser vista como 

irracional, e deveria ser respeitada, uma vez que medida compulsória diverge de uma 

medida forçada. Por outro lado, as pessoas não têm o direito de tomar decisões que possam 

prejudicar terceiros
593

. 

 

 

3.3.3 Vulnerabilidade e consentimento informado: quem decide pelos vulneráveis? 
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Há casos em que mesmo os indivíduos com competência para consentir se 

encontram em determinadas situações que os deixam menos capazes de recusar exigências 

alheias. É o caso, por exemplo, dos grupos considerados vulneráveis, o que, apesar de ser 

um tema considerado delicado para o envolvimento em experimentação com seres 

humanos, também se revela problemático quando no âmbito da prática clínica. 

Outra fonte de problemas surge quando os pacientes não são capazes de 

compreender as informações que são prestadas a eles, uma vez que essa falta de 

compreensão os impossibilita de consentir – ou não – com os procedimentos. Esse 

problema se torna uma constante quando se pensa nos vulneráveis, pois, como eles não são 

competentes para decidir, os tratamentos lhe são impostos
594

.  

Mas quem deve decidir pelos vulneráveis? Questiona-se ainda se seria legítimo 

cogitar representação para o consentimento informado – proxy consent –, ou a decisão 

deveria ficar a cargo do profissional da saúde, o que, por outro lado, representaria um 

retorno ao paternalismo médico
595

. 

Miguel Kottow faz um alerta para essa “dificuldade” de respeitar completamente a 

autonomia dos pacientes no contexto de clínica médica com base no argumento de que os 

doentes estariam emocionalmente instáveis, e, por isso, teriam seu julgamento racional 

afetado, o que tornaria o consentimento informado a desirable goal
596

.  

Essa realidade vem sendo aproveitada pelas empresas de tecnologia que realizam 

pesquisas com seres humanos em países subdesenvolvidos: as informações 

disponibilizadas e prestadas para os sujeitos de pesquisas nesses países vêm sendo 

reduzidas com a justificativa de que eles seriam incapazes de entender toda a extensão da 

informação. Assim, a pobreza e os baixos níveis de educação da população vêm sendo 

invocados como fatores que incapacitam o exercício da autonomia e da tomada de decisões 

por esses sujeitos
597

.  

Miguel Kottow faz uma classificação dos moral standards que devem ser 

observados para o consentimento informado em pesquisa: a) informação técnica 

(professional practice standard); b) o que o sujeito precisaria saber para poder ou não 

consentir (reasonable person standard); c) interesse do sujeito pela informação (subjective 
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personal standard), e isso porquê é o próprio sujeito quem deveria colocar qual seria a 

quantidade de informação que deseja receber em determinada situação
598

. A partir da 

conjugação desses três standards é que se determinaria a informação a ser prestada para o 

sujeito de pesquisa. 

Reconhecendo essas limitações
599

, não se pode negar, todavia, que existem 

situações nas quais o consentimento informado pode sim ser considerado imprescindível, 

caso dos indivíduos capazes, livres e competentes para decidir em casos que não envolvem 

informações de terceiros.  

Esse modo de pensar é próprio de um modelo contratual de relações humanas, que 

é muito questionado no âmbito da Medicina
600

. 

Alguns autores vêm defendendo novas formas de paternalismo, ainda que 

“moderado” ou “parcial”, tendo em vista que a completa autonomia dificilmente seria 

atingida em algumas circunstâncias, como por exemplo, situações de emergência, 

inconsciência, instabilidade emocional ou incompetência
601

. Isso, todavia, para que se 

justificasse, apenas poderia ser aplicado em situações excepcionais e adequadamente 

justificadas, caso contrário, não poderia o médico interferir na decisão do paciente, ainda 

que com base no princípio da beneficência.  

A preocupação, todavia, recai sobre as situações nas quais a limitação da 

informação a ser prestada ao paciente e a consequente exigência e respeito da sua 

autonomia poderia representar novas formas de discriminação, principalmente quando se 

tem em mente as pesquisas realizadas por equipes de países desenvolvidos em países 

menos desenvolvidos. Inclusive considera-se, em algumas situações, que instituições 
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(Institutional review boards – IRBs
602

) poderiam dar o consentimento no lugar dos sujeitos, 

visando sua proteção, o que seria completamente inadmissível
603

.  

Não se poderia resolver a situação da diferença cultural pela informação 

inadequada, principalmente porque as chances de que isso cause mais danos do que seja 

benéfica são enormes
604

.  

Há até quem defenda a ideia de que exigências tão rígidas para o consentimento dos 

sujeitos representariam um fardo para as instituições, pesquisadores e profissionais da 

saúde, mas desconsidera-se que esse “fardo” é ainda maior para os sujeitos de pesquisa, 

que estão muito mais frágeis e suscetíveis a sofrerem danos, e que o consentimento 

informado foi desenvolvido para a proteção desses sujeitos, e não o contrário
605

. 

O consentimento informado assumiu, então, esta forma contratual, que busca deixar 

explícito o que antes a confiança trazia implicitamente. Dessa forma, ele foi adotado pelos 

profissionais da saúde como meio de aumentar a satisfação do paciente e, ao mesmo 

tempo, como meio de atribuir a ele responsabilidades pelas suas decisões. E isso porque a 

saúde passou a ser vista como bem de consumo, e, consequentemente, o paciente passou a 

ser um consumidor de produtos e serviços de saúde
606

, o que não muda, todavia, o fato de 

que eles continuam sendo pessoas que buscam ajuda de outros indivíduos – profissionais 

da saúde – que, ao mesmo tempo em que trabalham em prol do bem-estar do paciente, tem 

de lidar com questões de redução de custos impostas pelas empresas do setor a que se 

subordinam
607

. 
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A autonomia, todavia, é entendida por alguns como inadequada, por diversas 

razões. Alfred Tauber entende que, a partir da perspectiva do paciente, a autonomia é 

renunciada em favor dos profissionais da saúde, devido à confiança na sua competência e 

na crença de que eles trabalham em prol do melhor interesse do paciente. Ademais, o senso 

de responsabilidade dos profissionais da saúde provém do seu comprometimento com o 

cuidado dos outros, próprio do exercício de sua profissão, e não de uma série de regras 

estabelecidas para garantir a autonomia do paciente.  

Para o autor, a autonomia seria um primus inter pares dentre os princípios 

bioéticos, e a beneficência representaria melhor o ethos da Medicina
608

, devendo ser 

buscado um equilíbrio entre os dois princípios. 

A autonomia deve ser reconhecida como uma relação entre interesses individuais e 

demandas coletivas. A partir disso, poderia ser pensada uma reconfiguração dessa relação 

médico-paciente substituindo os rituals of trust por a more meaningful relationship of 

care
609

, sem que isso, todavia, demonstre ser uma nova forma de paternalismo. 

Todavia, a decisão deve sempre partir do afetado por ela, no caso o paciente, 

inclusive no que diz respeito à informação a ser prestada, o que torna qualquer modelo que 

tenha como base um “sujeito autônomo ideal” inadequado para lidar com essa 

problemática
610

. O respeito pelas pessoas implica dotar o indivíduo de condições de agir 

autonomamente, ou seja, tornar o consentimento possível respeitando sua condição de 

vulnerabilidade
611

. Essa preocupação e cuidado na hora da realização do processo de 
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latino-americana e caribenha de proteção. In: GARRAFA, Volnei; KOTTOW, Miguel; SAADA, Alya 

(Orgs.). Bases conceituais da Bioética: enfoque latino-americano. São Paulo: Gaia, 2006. p.143-157.p.157.. 
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consentimento informado por parte do profissional da saúde faz com que o paciente seja 

tratado como pessoa, e não representa uma atitude paternalista. 

Levando em consideração que as formas de limitação da autonomia das pessoas são 

variadas de acordo com a realidade de cada indivíduo, realidade esta tanto individual 

quanto social, difícil seria estabelecer um procedimento padrão que garantisse a realização 

efetiva do processo de consentimento
612

.  

E por isso nem sempre os “termos de consentimento” são garantidores desse 

processo. Os procedimentos formais de consentimento podem evitar litígios – prática da 

medicina defensiva – mas nem sempre demonstram preocupação com a autonomia das 

pessoas como ela realmente existe
613

. 

O consentimento deve focar nas questões que são fundamentais ao tratamento do 

indivíduo quando ele não puder ser completo, de forma que não represente nem uma 

tentativa de enganar o paciente nem uma forma de coerção
614

. E a informação desenvolve 

um papel central para que se atinja esse objetivo, uma vez que, além de evitar 

manipulação, possibilita que o paciente determine quais as suas metas e objetivos de 

vida
615

. 

Um ponto importante para buscar uma solução para a configuração da relação 

médico-paciente é trazer a confiança para o centro da relação
616

. O dilema que surge 

quando se insere esse elemento na relação é que se passa a trabalhar com a ideia de riscos, 

mas isso não significa que a confiança deve ser atribuída indistintamente a todos. Dois são 

os critérios que devem ser levados em consideração quando se pensa em relação de 

confiança: deve-se mostrar que se é digno de confiança, o que pode ser atingível quando se 

demonstra competência, e a população em geral deve ter confiança nas instituições de 

                                                 
612
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ensino e nos órgãos de classe que regulam a profissão e atestam a competência dos 

profissionais da saúde
617

. 

Ademais, a análise relativa à vulnerabilidade do paciente e à sua autonomia deve 

ser feita no âmbito de cada relação médico-paciente individualmente, de modo a respeitar o 

contexto e as idiossincrasias de cada paciente, evitando assim que o paciente seja 

enganado, que sofra coerção, manipulação ou que seja alvo de atitudes paternalistas. 

Ademais, deve-se poder confiar na capacidade do profissional da saúde de fazer essa 

análise diante do paciente concreto, o que apenas é possível com a realização de um 

processo comunicativo efetivo
618

.  

Uma possível solução para essas situações seria garantir que os profissionais da 

saúde e os pesquisadores fossem bem treinados, principalmente para conseguir realizar o 

processo de maneira adequada e adaptada a cada um dos sujeitos envolvidos, para que o 

processo comunicativo não possua ruídos. O papel do profissional da saúde nesse processo 

é informar e ajudar o paciente a tomar a decisão, podendo o profissional inclusive mostrar 

– sem influenciar – qual a sua opinião. Todavia, a decisão final deve ser sempre do 

paciente, depois de terem sido discutidos fatos e valores
619

. 

Enquanto isso não acontece, a Bioética deveria insistir em guidelines que proíbem a 

restrição de autonomia dos pacientes, não admitindo, assim, limitações quanto às 

informações a serem prestadas no intuito de proteção desses sujeitos
620

. Essas 

considerações são ainda mais relevantes quando se pensa nas transformações que vêm 

ocorrendo em decorrência da nova configuração da biopolítica e do biopoder, e como isso 

pode afetar os sujeitos envolvidos, especialmente quando vulneráveis. Ademais, a 

preocupação da ética – e da Bioética – deve manter em foco o paciente enquanto pessoa 

dotada de dignidade e destinatária de respeito. 

 

 

 

                                                 
617

 STIRRAT, G. M.; GILL, R. Autonomy in medical ethics after O‟Neill. J Med Ethics 2005;31:127-

130.p.128. 
618

 O‟NEILL, Onora. Paternalism and partial autonomy. Journal of medical ethics, v. 10, n. 4, p. 173-178, 

1984. p. 177. 
619

 KOTTOW, Miguel. The battering of informed consent. J Med Ethics, v. 30, n. 6, p. 565-569, 2004. p. 

568. 
620

 Ibid., p.567. 



202 

 

CONCLUSÃO: A VULNERABILIDADE COMO MEDIDA DA 

PROTEÇÃO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar o instituto do consentimento informado 

a partir de um diálogo entre o Direito e a Bioética. Considerando o consentimento 

informado como instituto genuinamente jurídico, por ter origem nas decisões dos Tribunais 

de diversos países, mas em especial das decisões dos Tribunais norte-americanos, pode-se 

perceber a insuficiência das categorias clássicas do direito civil, em especial o instituto do 

negócio jurídico, para lidar com o consentimento informado, entendido aqui como espécie 

da categoria situações jurídicas existenciais. 

Tradicionalmente, o consentimento informado é identificado com o dever de 

informação. Um dos fatores que influencia essa percepção é o enquadramento da relação 

médico-paciente como relação de consumo, sujeita, portanto, às regras do Código de 

Defesa do Consumidor, que tem como um dos pilares a informação. 

Ainda que a informação seja um dos componentes essenciais para o 

desenvolvimento do processo de consentimento informado, ela não é o único. Entende-se o 

consentimento informado como processo pelo modo como ele deve se apresentar e se 

desenvolver ao longo da relação médico-paciente, sendo imprescindível ao longo de toda a 

relação, e mesmo antes e depois dela. Em outras palavras, o consentimento deve se 

apresentar em todas as fases da relação médico-paciente. 

Analisou-se o consentimento informado no âmbito da prática clínica, mas não se 

desconsiderou que ele integra outras relações existenciais, como por exemplo, a 

participação em pesquisas com seres humanos, a doação de órgãos, os procedimentos de 

reprodução humana assistida, dentre outros. Em cada uma dessas situações, todavia, ele 

possui características próprias, apesar de apresentar um núcleo comum de regras e 

princípios. Assim, apesar de se ter analisado pormenorizadamente o consentimento na 

prática clínica, considera-se que a estrutura proposta para o instituto pode ser aplicada aos 

outros casos, desde que observadas essas idiossincrasias.  

Propõe-se uma mudança de perspectiva para a análise do instituto: enquanto 

tradicionalmente o foco repousa no processo de revelação de informação, identifica-se 

como primordial mudar o foco para o ato do consentimento, para o qual o processo de 

informação é decisivo. Pode-se, assim, chegar às seguintes conclusões: 
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O processo de consentimento informado deve ser compreendido como a reunião de 

dois processos distintos: o processo de informação, que constitui verdadeiro processo 

comunicativo e não se resume à simples revelação – disclosure – de informação nem à 

assinatura de um “termo de consentimento informado”, e o processo de decisão, que deve 

ser compreendido como um processo de tomada de decisão compartilhada que envolve 

todos os agentes envolvidos – profissionais, paciente e terceiros envolvidos, sejam 

familiares ou não.  

A estrutura desenvolvida para o processo de consentimento informado, então, com 

foco no ato do consentimento, tem o seguinte perfil: dois são os elementos do 

consentimento, a saber, a informação, e a decisão. Os pressupostos para que haja um 

processo de consentimento válido são a competência para decidir e a voluntariedade do 

processo. Por fim, tem-se que o valor que fundamenta todo o processo de consentimento 

informado é o direito à autodeterminação pessoal, decorrente do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade. 

Considerar a autonomia como valor absoluto a reger as relações no âmbito da saúde 

pode representar, em certa medida, uma desproteção da dignidade da pessoa humana, valor 

fundante do nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, desconsiderá-la representa um 

retorno ao paternalismo hipocrático. 

O que se questiona, todavia, é se estamos novamente, em relação ao corpo e à 

saúde, possibilitando abusos com base na autonomia. 

Exemplifica-se a equívoca relação entre autonomia e confiança com o que ocorre 

no âmbito de implantação de próteses e órteses quando há conflito de interesses entre o 

médico, que age sob influência – econômica – da indústria farmacêutica. Necessário se 

mostra, nesse campo, a implementação de mecanismos de compliance – medical 

compliance – como uma forma de “auto-regulação regulada” para evitar esse tipo de 

prática. O tema é relativamente novo para o ordenamento jurídico brasileiro, cujos 

primeiros passos foram dados pela Lei n. 12.846, de 01 de agosto de 2013. 

A garantia do consentimento informado, como forma de proteção da dignidade 

humana e respeito à cláusula geral de tutela da pessoa, nos permite alguns pontos de 

reflexão: (i) permite uma releitura dos institutos do direito civil com base na 

repersonalização do Direito a partir da axiologia constitucional; (ii) otimiza a tutela da vida 

e da humanidade; (iii) busca preservar a vida em face da biopolítica e dos interesses 

econômicos que prevalecem em uma sociedade complexa; (iv) tutela da pessoa concreta 
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em face da medicalização da sociedade e da transformação da saúde em objeto de consumo 

e consequente criação de novas demandas de saúde. 

Para tanto, é necessário reinterpretar a teoria do negócio jurídico, por ser esse o 

instituto central do direito civil. A teoria do negócio jurídico foi cunhada num contexto 

eminentemente patrimonialista, e se mostra insuficiente para as relações que envolvam 

bens existenciais. Para tanto, buscam-se elementos externos ao Direito para complementar 

a proteção necessária dos sujeitos envolvidos, o que é possível por meio da incorporação 

de institutos da Bioética, sendo que muitos dos princípios bioéticos foram positivados em 

declarações internacionais, integrando ordenamentos jurídicos, considerando o caráter 

multidisciplinar dessa relação, e, como ela envolve direitos da personalidade, o Direito não 

pode se abster de a tutelar. 

Considera-se que o consentimento informado é ato jurídico stricto sensu 

mandamental, pois seus efeitos não podem ser livremente determinados pela vontade das 

partes envolvidas. Em realidade, o efeito que surge do consentimento informado na área 

médica é a legitimação do agir do profissional de saúde. 

De qualquer forma, tanto o negócio jurídico, quanto os atos jurídicos em sentido 

estrito regem-se, no tocante à sua validade, pelos elementos previstos no artigo 104 do CC, 

quais sejam, agente capaz, objeto lícito e determinado ou determinável, e forma prescrita 

ou não defesa em lei. O que se conclui, todavia, é que no âmbito das relações de saúde, tais 

elementos são todos relativizados ou reinterpretados de modo a comporem uma 

normativa própria a esse tipo de situação. Sendo assim, confirma-se a hipótese de pesquisa 

de que a teoria do negócio jurídico nos termos em que é disciplinada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro se mostra insuficiente para resolver as demandas que surgem na relação 

médico-paciente.  

Conclui-se, portanto, que a relação médico-paciente é uma relação sui generis, 

divisível em duas partes, uma meramente contratual – negócio jurídico –, que se relaciona 

com a prestação dos serviços de saúde, e que se regem pelas normas contratuais de 

conteúdo patrimonial, e outra não contratual, representada pelo consentimento informado – 

ato jurídico em sentido estrito –, que representa hipótese de situação jurídica existencial, 

merecedora de tutela jurídica pelos bens e direitos que envolvem. 

Verifica-se, ainda, que essa relação complexa é temperada pela vulnerabilidade dos 

sujeitos envolvidos. Incorpora-se o conceito de vulnerabilidade tanto no seu sentido 

adjetivo – como característica de determinadas pessoas e grupos de pessoas por 

decorrências de alguns fatores que a cercam, como ocorre, por exemplo, com as crianças e 
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com os idosos – quanto no seu sentido substantivo – como característica inerente à 

existência humana. 

Quando reunidos mais de um fator de vulnerabilidade, temos que ela se 

potencializa exponencialmente, o que deixa a pessoa ainda mais suscetível a ser violada.  

Para buscar balizar essas barreiras, utiliza-se do processo de consentimento 

informado, mas se parte da premissa de que tanto o processo de informação quanto o 

processo de tomada de decisão são compartilhados, ou seja, dependem do envolvimento e 

da responsabilidade de todos os sujeitos envolvidos.  

A autonomia, portanto, é compreendida em uma perspectiva relacional, e deve 

conviver em harmonia com o princípio da confiança que é próprio dessa sorte de relação.  

Dessa forma, tanto o processo de informação quanto o processo de decisão 

dependem de dois pressupostos: competência para decidir e voluntariedade. A avaliação 

tanto da competência quanto da voluntariedade, o que inclui a avaliação acerca da 

compreensão do processo de informação, é de responsabilidade do profissional de saúde, 

que deve levar a vulnerabilidade da pessoa envolvida como medida para a proteção que vai 

ser dada a ela, que se relacionam como grandezas diretamente proporcionais.  

Propõe-se, ainda, um modelo pessoal de informação. A informação deve, em 

primeiro lugar, ser adequada tanto quantitativa quanto qualitativamente. Informação 

quantitativamente adequada significa a informação necessária, que cubra os aspectos 

fundamentais da mensagem que se quer transmitir, e que forneça os elementos necessários 

que permita que o paciente tome sua decisão. Alguns detalhes podem ser considerados 

excessivos e até prejudiciais para o paciente, o que deve ser analisado individualmente. 

Informação qualitativa, por outro lado, representa as informações sobre todos os aspectos 

do procedimento, sobre situação de saúde do paciente, riscos e benefícios do tratamento e 

inclusive as consequências do não tratamento em linguagem clara e acessível. Ademais, 

uma informação qualitativamente adequada deve levar em consideração a individualidade 

de cada paciente, inclusive seu quadro clínico, bem como suas características psíquicas, 

sociais e culturais, para que se tenha um procedimento personalíssimo. 

Tanto a competência para decidir, quanto a voluntariedade são presumidas. Vale 

dizer: elas se verificam até que se prove o contrário. Assim, nas situações em que haja uma 

desconfiança por parte do profissional de saúde – ou de outra agente envolvido – acerca da 

competência ou da voluntariedade do paciente, ela deve ser analisada. 

A competência para decidir vai além dos padrões estabelecidos para a capacidade 

negocial prevista pelos arts. 3º e 4º do Código Civil. Fatores outros como a capacidade de 
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compreensão, capacidade de avaliar riscos e benefícios, capacidade de externalizar uma 

decisão e capacidade de se portar segundo um projeto de vida devem ser levados em 

consideração. Admite-se, ainda, a existência de “graus” de capacidade, a permitir que as 

pessoas possam ser consideradas competentes para certos tipos de decisão, e para outras 

não, a depender da complexidade do procedimento e gravidade dos riscos envolvidos. 

De qualquer forma, a averiguação da incompetência não exclui o direito do 

paciente de participar do processo de informação, desde que respeitada sua capacidade de 

compreensão dessa informação e assegurados mecanismos que tornem essa informação 

acessível, de modo a permitir sua conversão em conhecimento.  

A voluntariedade também deve ser analisada no caso concreto, sempre levando em 

consideração que existem fatores que influenciam a tomada de decisão, sem que isso possa 

representar ausência de voluntariedade.  

Por fim, o fundamento do processo de consentimento informado é o direito à 

autodeterminação pessoal, como decorrência do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade. O respeito ao processo de consentimento informado é medida que se 

coaduna com a tutela da pessoa humana, uma vez que ele permite o empoderamento do 

sujeito. Sem ele, entrega-se a pessoa à sua própria vontade, e abrem-se as porteiras do 

abuso.  
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