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SIMPÓSIO 51: BIOÉTICA E DIREITO PENAL DA MEDICINA 
 
RESUMO: Objeto da pesquisa: O estudo pretende analisar as hipóteses que 
ensejam a caracterização da posição de garante do médico, na intersecção do 
paradoxo existente entre o dever de atuar para a promoção da saúde do paciente 
e liberdade individual deste em se recusar ao tratamento indicado. Justificativa: 
Tradicionalmente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que, na 
hipótese de o médico deixar de atuar para salvar a vida do paciente sob seus 
cuidados, estaria caracterizada a posição de garantidor pela assunção voluntária 
do dever de evitar o resultado (art. 13, §2º, alínea b, do Código Penal brasileiro). 
No entanto, recentes estudos no sentido de apontar a primazia da autonomia 
sobre o dever especial de evitação da morte sob qualquer circunstância impõem 
uma revisão do conteúdo da posição de garantidor a partir de uma leitura 
material. Hipótese: Propõe-se assim que a manifestação contrária do paciente 
em receber o tratamento descaracterizaria a voluntariedade exigida pelo dever 
de garantia de forma a negar a especial vinculação do médico em relação a 
proteção do bem jurídico posto sob sua tutela, e assim afastar a imputação 
objetiva da lesão. Metodologia: Analisando o que de mais recente se tem 
produzido teoricamente no direito brasileiro e comparado (Portugal, Espanha e 
Itália), almeja-se apresentar uma revisão do conceito formal de garante à luz de 
uma visão não paternalista na relação médico-paciente. Resultados: 
Considerando serem a causalidade e a imputação objetiva requisitos 
indispensáveis para a caracterização do tipo objetivo nos delitos comissivos por 
omissão, o não-fazer no caso de negativa de autorização do paciente deve 
importar na descaracterização do incremento do risco da ocorrência do resultado 
lesivo. Da mesma forma, a prestação de cuidados paliativos, como conduta 
alternativa conforme o direito, afastaria a imputação do resultado e, assim, a 
tipicidade quando o paciente o desejasse. Restaria a caracterização do dever 
apenas nas hipóteses em que o sujeito tenha solicitado o tratamento ou não se 
manifestado contrariamente a ele, ou ainda quando não pudesse exprimir seu 
consentimento e este não fosse possível de ser colhido de outro modo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PENAL MÉDICO; POSIÇÃO DE GARANTIDOR 
DO MÉDICO; CRIMES OMISSIVOS IMPRÓPRIOS; AUTONOMIA DO 
PACIENTE; IMPUTAÇÃO OBJETIVA. 
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