
REPORTAGEM DENISE DE ROURE 

Prós e contras de uma lei polêmica 


O
Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, sancionou em 
04.02.97 a Lei nO 9.434, que dispõe 
sobre a remoção de órgãos, tecidos e 

partes do corpo humano para fins de trans
plantes e tratamento. A realização destes se 
restringe aos estabelecimentos de saúde, pú
blico ou privado, e às equipes médico-cirúrgi
cas de remoção e transplante credenciados, 
junto ao órgão de gestão nacional do Sistema 
Único de Saúde - SUS. Após o prazo de 45 
dias, contados da data de publicação, todo 
brasileiro que vier a falecer será considerado 
como doador potencial, exceto se houver ma
nifestação da vontade do mesmo, em contrá
rio. As pessoas que discordarem em ter· seus 
órgãos e tecidos removidos para fins de trans

plante, devem fazer constar em seus docu
mentos a expressão "não-doador de órgão e 
tecidos". Esta expressão "deverá ser gravada, 
de forma indelével e inviolável, na Carteira de 
Identidade Civil e na Carteira Nacional de 
Habilitação da pessoa" que optar por não doar 
seus órgãos. Decorridos 30 dias da publica
ção da lei, os órgãos de identificação civil e 
departamentos de trânsito devem, obrigatOli
amente, fazer constar a infOlwação em todos 
os documentos emitidos, quando for o caso. 

A nova Lei de Transplantes é resultado 
de um substitutivo elaborado pelo Senador 
Lúcio Alcântara que reuniu três projetos so
bre o assunto (PLS 6/95 - PLS 8/95 - PLS 15/ 
95) que se encontravam em tramitação con
junta. O substitutivo foi aprovado em 22.02.96 

Os Vetos 


FHC; vetos aos artigos que poderiam gerar equlvocos e 
restrição de liberdade de doadores 

o projeto que deu origem à Lei n° 9.434/97 
(DOU de 05.02.97) continha 24 artigos, dos 
quais quatro foram vetados. Um dos artigos 
vetados foi o 7° que estabelecia que a remoção 
de tecidos, órgãos ou partes do corpo que este
jam sujeitos à necrópsia, somente poderá ocor
rer após a autorização do médico legista. O 

veto, neste caso, se deu pelo fato da matéria 
já estar convenientemente tratada no Capí
tulo II do Título Vil do Código de Processo 
Penal. A sua manutenção na Lei poderia 
gerar interpretações equivocadas. 

O artigo 9° teve seus parágrafos 10 e 2° 
(que dispunham sobre doação de órgãos de 
pessoas vivas) vetados por não ter sido 
identificada nenhuma razão para restringir 
essa liberdade, desde que não implique em 
risco para a saúde do doador. 

O artigo 24, que estabelecia a data de 
vigor da lei a partir de sua publicação foi 
vetado, e em seu lugar foi estabelecido um 
prazo de 45 dias, a partir da publicação, por 
se tratar de matéria complexa e que neces
sita deste prazo maior, para que a Adminis
tração possa adotar as normas regu la
mentares imprescindíveis à sua adequada 
aplicação. 

As razões do veto ao artigo 7°, foram 
citadas anteriormente. 

e encaminhado à Câmara dos Deputados onde 
recebeu o número PL 1.579/96 e, também, 
foram apensados outros projetos que versa
vam sobre a matéria. Uma vez aprovado na 
Câmara o substitutivo, que naquela Casa teve 
como relator o Deputado Federal Carlos 
Mosconi, retomou ao Senado onde, após apre
ciação, teve algumas mudanças acatadas, ou
tras não. O ponto discordante foi o artigo 4° e 
seus parágrafos, que pela proposta do Senado 
instituía o princípio do consentimento presu
mido, enquanto na Câmara adotou-se o prin
cípio do consentimento firmativo, prevale
cendo, no final, a redação dada no Senado. A 
diferença entre os dois princípios é que, no 
consentimento afirmativo, todas as pessoas 
devem se manifestar se querem ou não doar 
seus órgãos, enquanto que no presumido, todos 
os que não se manifestarem em contrário, são 
considerados, automaticamente, doadores. 

No período em que a Lei, ainda em forma 
de projeto de lei, tramitou no Congresso Na
cional, houve manifestações de apoio, assim 
como as de rejeição. Os opositores se apoia
ram na idéia de que a doação presumida, 
como é denominada na Lei, descaracteriza o 
ato de doação que deve ser voluntário. Porém, 
ela continua a ser voluntária, uma vez que o 
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cidadão tem liberdade de escolher ser um não- doador. É verdade que há uma inversão, já 
oque pensa aAssociação Brasileira de Banco de Olhos 
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que ser voluntário implica em uma atitude de 
dar-se um passo á frente, mas isso não quer 
dizer coibir o direito a escolha. 

Outro questionamento suscitado foi a 
possibilidade da sanção da Lei propiciar o 
aquecimento do Comércio ilegal de órgãos. 
Considerando-se que uma oferta abaixo da 
demanda é o propulsor do mercado negro 
(seja qual for o produto), a doação presumida 
deve, assim se espera, aumentar a oferta de 
órgãos e , conseqüentemente, minar as bases 
de tráfico. Ê bem verdade que a doação presu
mida não vai eliminar o problema da carência 
de órgãos da noite para o dia , mas deve 
diminuir o problema consideravelmente. 

Mesmo entidades médicas se posi- cionaram contra a idéia, alegando a falta de 
infra-estrutura dos hospitais brasileiros para 
comportar a captação e distribuição de ór
gãos. Atualmente, apenas oito Estados e o 
Distrito Federal possuem centrais de capta
ção de órgãos e somente 146 hospitais, a 
maioria situada nas regiões sul e sudeste, 
realizam transplantes, sendo que alguns apre
sentam uma produtividade abaixo da expec
tativa. Em alguns desses hospitais, não chegam 
a ser realizados nenhum transplante durante o 
periodo de um ano. 

A Lei, enquanto projeto, previa a criação 
das centrais de notificação, captação e distri
buição de órgãos, porém este artigo foi vetado 
no ato de sanção da Lei por tratar-se de 
matéria da competência do Presidente da Re

s pública, conforme o disposto no artigo 61, 
r inciso 11, letra e, que diz que "são de iniciati
s va privada do Presidente da República, as leis 
J que disponham sobre criação, estruturação e- atribuições dos Ministérios e órgãos da admi

nistração pública". O veto não significou uma 
divergência quanto ao mérito da proposta. 
Seu único objetivo foi o de preservar a ordem 
constitucional. O Presidente já determinou ao 
Ministério da Saúde que adotasse as medidas 
administrativas necessárias, para a implanta
ção dessas centrais. 

O Ministério da Saúde já está trabalhan
do na elaboração do projeto que regulamenta 
a nova lei. Esse projeto tem prazo de seis 
meses após a sanção para ser apresentado. 
Segundo os dados fornecidos, o projeto dis-

CONSULEX - Que mudanças deverão se 
operar nos hospitais e clínicas, para com
porlar o novo sistema de doação de órgãos? 

Marcelo Cunha - A mudança mais impor
tante a meu ver é a presença, em cada insti
tuição, de uma equipe composta de assistente 
social, médicos e até psicólogos que deve
rão estar preparados para abordar os famili
ares dos doadores, explicando a importância 
da doação, muito mais pela ação humanitá
ria do que por força de uma lei. 

CONSULEX - Que grau de eficácia pode 
se esperar na coleta e transporte de órgãos, 
tendo em vista os meios hospitalares atu
ais? 

Marcelo Cunha - Acredito que a responsa
bilidade da retirada e transporte dos órgãos 
doados, não deva ser do hospital, mas sim, 
de uma equipe de técnicos e médicos que 
estariam ligados a uma central de doação 
que seria chamada para essa função. 

CONSULEX- Qual o grau de mobilização 
da comunidade médica no sentido de apro
var a doação presumida? 

Marcelo Cunha - Sem 
dúvida, para os médicos 
que trabalham na área 
de transplante de órgãos 
e vivem a angústia e o 
sofrimento dos pacien
tes nas fi las de espera, a 
aprovação desta lei se
ria de imensa valia. 
Acredito que todas as 
entidades médicas en
volvidas neste proble
ma devem mobilizar-se 
para a sua aprovação. 

CONSULEX - Que su
gestões faria.,. que 
agilizassem a implanta
ção das Centrais de No
tificação e Captação de 
Órgãos, previstas no 
projeto de lei? 

Marcelo Cunha -A im
plantação destas Centrais são fundamentais 
para o sucesso desta nova lei, como o Brasil 
é um país de dimensões continentais, cada 
região teria que se adequar a suas caracterís
ticas e dificuldades. Como sugestão, acredi

to que as Associações Médicas e as Faculda
des de Medicina de cada região, deveriam 
trabalhar juntas e serem as responsáveis 
pela organização das Centrais. 

CONSULEX - Poderia nos fornecer dados 
estatísticos e gráficos disponíveis pela As
sociação Brasileira de Banco de Olhos, que 

demonstrassem a de
manda de córneas, lis
ta de espera, volume de 
cirurgias realizadas, ín
dices de sucesso e de 
rejeição do órgão pelo 
beneficiário? 

Marcelo Cunha - Os 
números que temos não 
são precisos, entretanto 
acreditamos que pelo 
menos 4.000 pessoas 
estejam atualmente a
guardando a doação de 
córnea. Mesmo assim, 
no Brasil realizam-se 
em média 1.500 trans
plantes/ano, o que pe
las dificuldades que 
enfrentamos é um nú
mero muito bom. De 
todos os transplantes de 

Marcelo Cunha órgãos, o de córnea é o 

"Quando falamos sobre problemas radicais 
como viver ou morrer e enxergar ou ficar 
cego, devemos pôr de lado um comporta
mento moderado e também tomar medidas 
radicais." 

de melhor prognóstico, 
já que é uma estrutura vascular e portanto de 
menor risco de rejeição, as causas mais 
comuns de transplante são o ceratocone (do
ença que progressivamente afina a córnea) e 
cicatrizes causadas por trauma e infecções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



porá sobre a criação de uma Central Nacional 
de Transplantes que será a encarregada de 
realizar o intercâmbio entre as centrais esta
duais e os hospitais, que devem captar os 

. órgãos doados. Para isso será implantado um 
banco de dados que interligará a Central Na
cional às centrais estaduais, as quais devem 
contactar a primeira, quando os hospitais in
formarem a ocorrência da morte cerebral de 
um paciente. Quando as centrais estaduais 
dispuserem de dados mais exatos sobre o 
doador que permitam verificar a compatibili
dade do mesmo com os receptores em poten
cial, elas passarão as mesmas no ato da 
comunicação. A Central Nacional contará 
com Uma lista única de receptores que será 
cumprida obedecendo a ordem cronológica 
da inscrição do receptor e a compatibilidade 
com o doador. O hospital credenciado a fazer 
o transplante, onde o receptor estiver inscrito, 
será imediatamente comunicado da disponi
bilidade dos órgãos. 

Existe, também, uma proposta de que os 
hospitais credenciados sejam obrigados a apre
sentar relatórios periódicos às centrais, de 
modo a abastecer o banco de dados com 
informações sobre o número de transplantes 
realizados, índice de rejeição apurado e qua
lidade dos serviços prestados, além do acom
panhamento pós-cirúrgico dos receptores. 

O consentimento presumido vai de en
contro à tendência verificada em países como 
Áustria, Alemanha, Bélgica, França, Itália e 
Espanha que, sem sombra de dúvida, aponta 
para a adoção do princípio da doação presu
mida. 

A princípio, pensou-se que o Presidente 
vetaria este artigo, diante das manifestações em 
contrário de entidades como a Ordem dos Ad
vogados do Brasil- OAB, Conselho Federal de 
Medicina, Secretaria de Saúde do Estado de 
Alagoas, Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo- Cremesp, Igreja Católica 
e outros. Mesmo o Conselho Nacional de Saú
de, do Ministério da Saúde, mostrou-se resis
tente em aceitar o projeto, mas reconsiderou 
sua posição. Iii 
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As respostas para esta indagação acham-se explicitadas pelo Senador e 
mLúcio Alcântara (PSDB-CE), autor do substitutivo que deu origem à 
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Lei, pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto de rê 
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Barros, e pelo Professor Celso Ribeiro Bastos, advogado 

constitucionalista, em entrevistas concedidas à equipe de jornalismo d( 
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dSenador (PSDB-CE) e médico 
E 
tiRevista CONSULEX - Do seu dição resguardada pela lei . 
cponto de vista, como o senhor Além disso, as pessoas que não 
cencara a idéia de o Estado poder desejam doar seus órgãos po

dispor de órgãos de cidadãos fa dem manifestar sua vontade 
neste sentido, através de uma 
inscrição na sua Carteira de 

Lúcio Alcântara - Veja bem, nós 

lecidos? 

Identidade ou de motorista. 
falamos muito em solidariedade, 
em humanismo, em ética, em CONSULEX-' O Estado pode
fraternidade, em altruísmo, por rá garantir total transparência 
tanto eu acho que a lei é altruísta. na utilização dos órgãos? E 
É urna lei generosa, porque eu quais mudanças seriam neces
considero uma forma de egoísmo sárias para que o sistema fim
póstumo você querer que, em vez de permitir 
que um órgão seu (depois da morte) possa 
salvar uma pessoa, deixe esses órgãos se de
comporem, se deteriorarem como matéria or
gânica. Mas a lei, ao cootrário do que muitos 
dizem, não é compulsória, porque ela prevê 
várias hipóteses em que não são permitidas a 
remoção de órgãos de cadáveres. Por exem
plo, os juridicameote incapazes têm sua con

cione satisfatoriamente? 

Lúcio Alcântara - Veja bem, há algumas 
coisas sobre as quais nós podemos dispor 
em lei. Outras, são objeto da Administração, 
ou seja, coisas próprias do Poder Executivo. 
Então nós não podemos invadir a seara do 
Executivo. Por isso mesmo é que o nosso 
processo político institucional prevê como 

JOSÉ MAGALHÃES 
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penúltimo passo, ou último passo, a mani
festação do Presidente da República, que é o • 
responsável pela execução da lei , pela admi
nistração pública. Então, muitas vezes se 
quer colocar um dilema: ou uma lei facili
tando a doação, ou a reorganização dos 
serviços. Para mim, este dilema não existe. 
Nós precisamos das duas coisas. Precisa
mos de uma lei moderna, generosa, altruísta 
e precísamos que os serviços funcionem 
melhor, sejam melhor estruturados e melhor 
organizados. Do ponto de vista da transpa
rência, a lei tem artigos que asseguram isso. 
Por exemplo, quando ela determina a elabo
ração de lista única, pública, para a relação 
dos candidatos a transplante, é uma forma 
de assegurar, prevenir, que amanhã alguém 
que detenha poder ou dinheiro passe à frente '" 	 dos que estão aguardando. A lei também é 
cautelosa quanto à declaração da morte ce
rebral: exige a presença de dois médicos e 
ainda dá à família, o direito de indicar outro 
médico. Os dois médicos exigíveis não po
dem pertencer às equipes de transplantes. 
Então, a lei procura cercar-se dessas garan
tias. Ela impede a retirada de órgãos de 
cadáveres não identificados, entre outros 
casos já citados. Muitos cuidados foram 
tomados na elaboração do texto. E ainda tem 
uma regulamentação posterior. 

CONSULEX - Quanto à criação e regula
mentação das Centrais de Notificação e 
Captação, o que será feito para impedir que 
se repita o ocorrido em relação às Portarias 
SAS nOs 96/93 e 38/ 94, que dispõem sobre as 
normas de credenciamento dos hospitais 
que realizam transplantes para o SUS e do 
Sistema Integrado de Atenção ao Paciente 
Renal Crônico, respectivamente? Nenhuma - das instruções foi regulamentada até hoje e, 
atualmente, apenas 8 estados possuem cen
trais de notificação. 

Lúcio Alcântara - Nós tivemos a preocu
pação de colocar a obrigatoriedade da cria
ção dessas Centrais, o que é fundamental , 

"Muitos cuidados/oram tomados na 
elaboração do texto. E ainda tem 
uma regulamentação posterior. " 

porque há uma outra apreensão, de pessoas que 
não estão suficientemente informadas, de que 
se possa, com a lei, favorecer atos ines
crupulosos, comercialização e tráfico de ór
gãos. Coisa que até hoje não ficou provada. 
Existe, inclusive, uma ampla investigação feita 
no mundo todo pelo governo americano sem 
que se confirmasse esta prática. Aqui no Brasil, 
eu fui ao Ministério da Justiça, Polícia Federal, 
Procuradoria-Geral da República, e apurei que 
isso nunca se confirmou. Mesmo as pessoas 
que fazem restrições à lei , são hoje obrigadas a 
confirmar o fato de que nunca se comprovou 
esse tráfico, esse alegado comércio de órgãos. 
Ainda que isto pudesse ocorrer, a lei funciona 
num sentido oposto, porque com o aumento da 
oferta desaparecerá a motivação, por todos os 
títulos inaceitável, para alguém cometer um ato 
criminoso para obter algo que existe em abun
dância. Então, seguramente, a lei não tem esse 
caráter de facilitar esse possível tráfico. 

CONSULEX - Voltando à questão da criação 
das centrais, o senhor acredita que haverá 
agilidade na implantação das mesmas? 

Lúcio Alcântara - Deverá ser, porque nunca 
se discutiu tanto a questão de transplante no 
Brasil como agora. Eu acho que o Poder Execu
tivo, ao sancionar a lei, mostra a sua disposição 
também de enfrentar o problema na esfera da 
sua competência e, conseqüentemente, irá ace
lerar a implantação dessas Centrais, até porque 

sem as mesmas não se conseguirá aumentar o 
número de transplantes. As entidades es
pecializadas calculam que a cada ano são ne
cessários 5 mil rins para realização de 
transplantes, e o número de cirurgias do gênero 
não está aumentando, pelo contrário, está apre
sentando um ligeiro declínio. O número de 
doadores efetivos no Brasil é um dos mais 
baixos do mundo. Nós temos 5 doadores por 
milhão de habitantes, enquanto a Espanha, que 
apresenta o melhor índice, conta com 40 doado
res por milhão de habitantes; no Chile há 17 por 
milhão; nos Estados Unidos se tem registro de 
20 por milhão. Então, é preciso acelerar essas 
providências que visam aumentar o número de 
transplantes no Brasil. A lei, por si só, não 
resolverá o problema. Seria ingenuidade nossa 
acreditar que ela, sozinha, resolveria um pro
blema tão complexo. Mas ela aponta um cami
nho, um rumo. 

CONSULEX - Durante a tramitação do proje
to, foram ouvidos representantes das diversas 
correntes religiosas? 

Lúcio Alcântara - Eu participei de muitos 
debates, várias discussões, mas as entidades 
religiosas não se manifestaram. Uns dois dias 
após a aprovação do projeto, a Folha de São 
Paulo fez publicar uma ampla matéria ouvindo 
líderes religiosos. Alguns acham que não seria 
o caso de o Estado interferir, mas muitos apoi
aram a lei. Os únicos, eu acho, que fizeram 
algumas restrições, foram os mulçumanos . 
Dentro da Igreja Católica, alguns bispos são a 
favor, outros são contra, mas parece que não há 
uma questão muito importante envolvida aí , do 
ponto de vista da religião em si . É mais uma 
preocupacão quanto ao funcionamento dos hos
pitais e das instituições que vão fazer os trans
plantes, quanto à preservação dos direitos 
humanos. Agora, uma coisa que eu queria res
saltar é que hoje, até por estar falando para uma 
revista especializada em Direito, todos sabe
mos que as pessoas que são vítimas de morte 
violenta, têm o cadáver enviado para o IML 
sem que a família possa manifestar-se. _ 

JOSÉ CAETANO ANGELlTA BOWEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



HUMBERTO DE BARROS 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça • STJ 


RevisÚl CONSULEX - Nos CONSULEX - E nesta inversão, 
sos assinantes não são ape a qualificação de "não-doador " 
nas juristas, magistrados, nos documentos de identificação 
membros do Ministério Pú que o projeto menciona, não se
blico, advogados, mas tam ria uma forma de discriminação 
bém estudantes de Direito e, contra as pessoas que não dese
até pessoas leigas em maté jassem manifestar-se a respeito, 
ria penal. Em razão disso, publicamente? 
poderia V. Exa. distinguir o 
que vêm a ser as penas de Humberto de Barros - Sim, é 
detençÍÚJ e de reclusão men discriminação porque significa di
cionadas na Lei n 0 9.434/97, zer que essa pessoa é diferente 
que dispõe sobre doação de daquela outra. Eu acho, simples

mente, que a presunção seria aórgãos, na seção que versa 
sobre os crimes? mesma discriminação que ocorre

Humberto de Barros - São penas da mesma 
natureza, penas de prisão, sendo a de detenção, 
diríamos assim, uma prisão mais leve, menos 
rigorosa. A detenção é prisão que hoje é em 
regime fechado. A diferença entre uma e outra é 
simplesmente de grau. Em termos de rigor, não 
há como, em poucas palavras aprofundar essa 
diferença. 

CONSULEX- Há vícios de inconstitucionalida
de no projeto de lei analisado? 

Humberto de Barros - Não encontrei VICIO 

algum. Embora tenha ouvido alguns juristas 
afirmarem que eles existem, na medida que 
compromete o direito de dispor do corpo. Mas 
me parece que não, pois a Lei estabelece uma 
presunção. O direito funciona, em vários aspec
tos à base de presunções. Se presume, hoje, que 
aquela pessoa que não autorizou expressamente 
a disposição dos órgãos de seu cadáver (e aí eu 
não diria da disposição de seus órgãos, porque se 
dispõe de órgãos de um cadáver) estaria proibin
do que se fizesse isso. Simplesmente se inverteu 
essa presunção, sem nenhuma interferência no 
direito de escolha. 

JANAINA WANDERLEY 

ria ao se inscrever qualquer outra 
coisa na carteira, ou doador ou não-doador. Ao se 
inscrever doador, quem não tivesse essa tarja na 
carteira seria também discriminado da mesma 
forma. Não vejo como isso possa implicar em 
tratamento pejorativo para quem não seja doador. 

CONSULEX- A Constituição Federal autoriza 
ao Estado a legislar sobre a disposição presu
mida de órgãos humanos, independentemente 
da manifestação de vontade do doador? 

Humberto de Barros - Parece-me que sim. Não 
encontrei nenhuma vedação em relação a isso. 

CONSULEX - Conforme o § l a do art. 21, que 
versa sobre as sanções administrativas, se a 
instituição particular incidir nos crimes previs
tos nos arts. 14 a J7, poderá ser multada e, em 
caso de rein cidência, ter suas atividades 
suspensas temporária ou definitivamente, sem 
direito a qualquer indenização ou compensação 
por investimentos realizados. A "não-indeniza
ção " ou '·compensação por investimentos rea
lizados " nào constituiforma de enriquecimento 
ilícito, tendo em vista que a aplicação de /ais 

sanções são de natureza meramente adminis
trativa, pela autoridade competente? 

Humberto de Barros - Parece-me que não. 
Pois o que há é uma sanção. Indenização signi
fica que quem vai pagá-Ia é aquele que cometeu 
um ato culposo. A indenização é uma conse
qüência da responsabilidade civil , que normal
mente resulta de um ato culposo. O artigo 21 diz 
que aquele que infringiu a lei fica proibido de 
trabalhar com transplantes e não receberá ne
nhuma indenização pelos investimentos que ti
ver efetuado para esse fim. Me parece que esse 
dispositivo chove no molhado, porque só have
ria e serviria de falar em indenização se essa 
cassação decorresse de um aIO discricionário do 
Estado, sem que a pessoa que está sofrendo a 
punição houvesse cometido algum ato culposo. 
Mas, neste caso, não; a punição se destina a 
quem cometeu uma infração. Então esse indivi
duo está proibido, e não há de se falar em 
indenização porque a culpa foi dele, da pessoa 
que sofreu a sanção. A infração é tão grave que 
a Lei deveria prever até a expropriação e o 
confisco dos aparelhos adquiridos por quem a 
cometeu . Me parece que não seria nem 
descalabro. É tão grosseira, tão violenta, que 
deveria gerar este confisco. 

CONSULEX - O que significa a locução "pesso
as não identificadas ", mencionadas no art. 67 
São aquelas desprovidas de identificação civil, ou 
as de identificação de doador presumido ? 

Humberto de Barros - Parece-me que a Lei 
estaria se referindo às duas hipóteses, porque 
não existe a identificação de doador presumido. 
Hoje, com a presunção, quem não proibiu, auto
maticamente, consentiu. Então, não pode haver 
esta dúvida. Ela se refere às pessoas que não 
tiveram a sua identificação estabelecida, ou seja, 
alguém de quem não se conseguiu estabelecer a 
identidade civil , seja através de impressões digi
tais ou outros meios. 

CONSULEX - Por/im, gostaríamos que o Se
nhor acrescentasse um comentário sobre a Lei. 

Humberto de Barros - Quando tomei conheci
mento da Lei , me ocorreram duas coisas em 
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f- tomo de seu preceito: a primeira é que essa.\ 
polêmica que se gerou em tomo do texto, esque-
ce a observação de que, no transplante, se levan

). do em conta que os órgãos destinados a esse fim 
i- são retirados de um cadáver, não há, a rigor, 
u juridicamente, que se falar em doador porque a 
,-

personalidade termina com a morte. Então, ao se 
l- retirar órgãos de um corpo que, como pessoa, já 
z deixou de existir e que, como organismo, come
e ça a se deteriorar, estar-se-á usando esses órgãos 

para perpetuá-lo. Na verdade, uma pessoa que 
recebeu, em doação, órgão de um morto é, em 

e parte, aquele morto. A doação, longe de resultar 
em mutilação, é uma perpetuação do organismo, 

a pelo menos parte do organismo. Se observarmos 
J a questão sob este aspecto, deixamos de imagi

nar que um ente querido, desaparecido prematu.. 
ramente, terá ido para a sepultura mutilado. 
Não, vamos imaginar que uma parte dele conti
nua a viver e continua a ser útil neste mundo. 
Outro aspecto em tomo da conjectura do doador 
presumido, é que hoje, e cada vez mais, se deve 
presumir nas pessoas, o sentimento de generosi
dade. Então, se deduz que as pessoas sejam 
generosas. O potencial doador é uma pessoa 
generosa. Então, que se identifiquem aquelas 
pessoas que fogem ao preceito da generosidade. 
Me parece que é extremamente salutar esse 
preceito. 

Outra observação que eu faria, diz respeito 
às sanções: a Lei tem um preceito que proíbe as 
equipes, que tenham infringido a legislação, de 
voltar a realizar transplantes. Mas não existe um 
preceito que imponha aos integrantes das equi
pes, aos médicos, a proibição de exercer a medi
cina. O que, me parece, seria a mais dura das 
sanções que se pode impor a um médico. No 
Brasil, principalmente, nós temos uma preocu
pação muito grande com a sanção penal sempre 
transformada em pena de prisão, que é a pior de -
todas as sanções, e que é uma sanção que já não 
corresponde, assim como a tortura, ao estágio 
atual da humanidade. 

As sanções administrativas, proibição do 
exercício da profissão, a multa pesada, são mui
to mais eficazes e muito mais justas do que uma 
pena de prisão. Se fosse possível trocar essa 
pena de prisão por uma sanção pecuniária e por 
esta vedação do exercício da medicina, eu acre
dito que as sanções seriam muito mais eficazes 
do que como são postas na Lei . _ 

CELSO BASTOS 

Advogado constitucionalista e 


Professor Universitário 


Revista CONSULEX- A Lei recentemente san
cionada pelo Presidente da República, tornan
do todo brasileiro doador presumido de órgãos, 
traz alguma implicação aos médicos que, por 
questões éticas, se recusarem a cumpri-Ia? 

Celso Bastos - Aqueles médicos que, por razões 
de ordem ética ou moral, se recusarem a cumprir 
a Lei, não efetuando a retirada de órgãos, pode
rão responder, eventualmente, pelo crime de 
omissão de socorro, cuja pena, que é de I a 6 
meses, é triplicada, se da omissão resulta morte 
(art. 135 do Código Penal). Referimo-nos ao 
crime de omissão de socorro porque, a princípio, 
com essa sua conduta omissiva, o médico pode
rá estar deixando de prestar o auxílio a outro 
paciente, necessitado de algum órgão. Por outro 
lado, a Lei padece do vício supremo. Assim, o 
médico poderá, por sua conta e risco, assumir a 
inconstitucionalidade da Lei, não a aplicando, 
aguardando que o Supremo Tribunal Federal 
venha a declará-Ia nula. 
CONSULEX - A classe médica tem se manifes

tado na imprensa no sentido de que só poderão 
cumprir a lei após ouvirem os familiares do de 
cujus. Supondo-se que não seja autorizada a 
retirada de órgãos de um doador presumido, 
por tais motivos, comoficaria a responsabilida
de (civil ou criminal) em tais casos? O crime 
seria praticado pelos médicos ou pelosfamilia
res que negaram a retirada dos órgãos? 

Celso Bastos - Penalmente falando, o médico 
que não pratica a retirada de órgãos da pessoa 
morta, sob a alegação de que os familiares não a 
permitiram, responde, em princípio, da mesma 
forma que na situação anterior, com a diferença 
de que, nesta hipótese, poderá alegar erro sobre 
a ilicitude do fato. Queremos dizer que, uma das 
defesas possíveis seria a da alegação de que 
entendia atuar acobertado por uma causa de 
exclusão da ilicitude (que juridicamente não 
existe: a determinação dos familiares). Esse 
erro, quando evitável, apenas diminuirá a pena 
do crime a que estiver sujeito o médico, de um 
sexto a um terço (art. 21 do Código Penal). O 
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crime, pois, subsiste. Por outro lado, o médico 
que efetua a retirada do órgão, ainda que sob 
protesto dos familiares, poderá alegar, além de 
cumprimento de lei, estado de necessidade, pre
visto no art. 24: "Considera-se em estado de 
necessidade quem pratica o fato para salvar de 
perigo atual, que não provocou por sua vontade, 
nem podia de outro modo evitar, direito próprio 
ou alheio, cujo sacrificio, nas circunstâncias, 
não era razoável exigir-se". Nesse caso, não há 
crime. Essa, excludente da antijuridicidade, se 
caracterizaria pela necessidade imperiosa do 
médico de retirar determinado órgão, para sal
var a vida de terceiro. 

CONSULEX - Na opinião de VSa., essa lei 
apresenta vícios de inconstitucionalidade por 
quê? . 

Celso Bastos - A Lei é inconstitucional. Para 
tanto apoiamo-nos na constatação de que nossa 
Carta Magna consagra a dig
nidade da pessoa humana 
como um dos fundamentos 
da República Federativa do 
Brasil. Trata-se, sem dúvi
da, de um direito individual 
da pessoa de ver respeitada 
sua dignidade. Além disso, 
muitos são os autores que, 
modemamente, têm coloca
do a dignidáde da pessoa 
humana como um dos prin
cipios gerais de Direito, e 
que em nosso ordenamento "Ainda há tempo para 
juridico, como vimos, en que se argúa a 
contra guarida no Texto Su inconstitucionalidade 
premo. Dizer que se trata de da Lei perante o Supre
um princípio geral de Direi

mo Tribunal Federal,to significa aclamar seu as

pecto fundante das demais obtendo-se uma liminar 

normas, ou seja, é um prin apta a evitar a sua 

cípio que se espraia por to
 aplicação, " 
das as normas jurídicas, 

CONSULEX - O Estado pode legislar sobre 
disposição de órgãos humanos? 

Celso Bastos - Dispõe o art. 24 da Constituição 
que é competência concorrente da União, dos 
Estados, do DF legislar sobre "XII - previdência 
social, proteção e defesa da saúde". Portanto, o 
Poder público, dentro do amplo tema de "saú
de", poderá disciplinar e regulamentar o trans
plante de órgãos humanos. 

CONSULEX- A leifala em doação presumida. 
Ao sancioná-Ia, em suas justificativas de vetos, 
o Sr. Presidente da República aludiu a doação 
afirmativa. Junstas mencionam também a locu
ção doação compulsória. Poderia VSa. distin
guir, para o leitor, tais expressões? 

Celso Bastos - Doação presumida: a lei estabe
lece uma presunção, uma dedução, qual a de que 
todos intentamdoar seus órgãos, o que faticamente 

pode não corresponder à realida
de. Admite-se o contrário, mas 
desde que observadas as formali
dades legais já indicadas. Doação 
afirmativa: seria a doação resul

·tante de expressa manifestação de 
vontade nesse sentido. Não seria 
meramente presumida, mas real. 
Doação compulsória: sob o ponto 
de vista da vontade manifestada 
pelo doador quando em vida, a 
doação pode ser compulsória, ou 
seja, contra sua vontade, que era de 
não doar, visto que, uma vez 
não seguidos os procedimentos le
gais para impedir a retirada dos 
seus órgãos, toma-se ele doador 
presumido. Na verdade, o que 
constatamos aqui é uma verdadei
ra contradictio, sendo incoerente 
falar-se em doação, que pressupõe 
um ato de liberalidade, e ao mes
mo tempo em compulsoriedade, 
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servindo de diretriz a sua exata compreensão e que pressupõe uma imposição. De qualquer for
devendo servir de baliza para a atuação do ma, a expressão, ao nosso ver, denota o caráter 
legislador ordinário. não voluntário do ato. -

Llli:: FhÍl';o Borges D 'l. ·r.\o 

Estatização 
do Corpo 
Humano 
sem Vida 

Na maioria dos países civilizados, o cida
dão tem a liberdade de escolher entre ser 
ou não, doador. No Brasil, pela lei anteri

or, a permissão para aproveitamento de órgãos, 
havia que ser dada pelo doador, através de 
manifestação em vida, devidamente documen
tada. 

Poderia ainda ocorrer a doação, quando 
inexistia manifestação em vida, expressa do 
doador, consultando-se sua família e não ha
vendo mani festação contrária à retirada, se 
operava a doação. 

Mas, veio a Lei nova que tomou todos 
cidadãos doadores obrigatórios, compulsórios, 
reservando àqueles que têm direito a não doar, 
o inconveniente expediente de ter que se deslo
car à uma repartição pública, dirigindo~se a um 
funcionário e revelando sua vontade de não ser 
doador, registrando tal manifestação em docu
mento de identidade. 

É fácil perceber que os muitos brasileiros 
jamais saberão que para não ter seus órgãos 
retirados após a morte, terão de dizer isso 
expressamente, registrando em documento. 
Todavia, mesmo aqueles que souberem, e não 
desejarem ser doadores, terão de enfrentar vá
rios obstáculos de toda ordem, pois, primeira
mente, haverão de tratar desse assunto com um 
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~'Lastimo que tenha de ser assim 
hoje e declaro, à luz da nova Lei: 

NÃO SOU DOADOR . 

• DE 6RGÃOS. " 

1- estrariho; sendo um assunto pessoal, sempre 
haverá constrangimento. :r 

1- Ocorre que o constrangimento maior é 
manifestar-se como não-doador e verificar umas, 
sutil censura de quem quer que seja, pois pela le 

1-
nova Lei, o indivíduo é exposto a reprovação, 
não só do funcionário que o atende na reparti
ção pública, mas sempre que apresentar seu o 
documento no qual estiver a inscrição "NÃO

o 
DOADOR" , que por muitos será traduzido 

1
como "EGoíSTA". 

:e 
Falhou o legislador e falhou o governo, 


falharam os próprios médicos especialistas que 

IS resistiram à nova Lei, revelando sua inconveni

s, ência, todavia, tudo sem sucesso. Até o Minis
r, tro da Saúde, que manifestou-se contrário à 
) nova Lei, reverteu sua posição e a aplaudiu 
TI depois. 
:r O assunto não está esgotado e certamente 
1- causará muitos problemas, posto que provoca 

reflexões em tomo de temas, também muito 
IS - delicados, como a eutanásia e principalmente 
IS o tráfico de órgãos humanos. 
,o Aliás, o tráfico de órgãos é preocupação da 
). ONU, que inclusive citou o Brasil como um dos 
'o países fornecedores de órgãos humanos para 
í suprir esse comércio clandestino, até de pri
I  meiro mundo. 
n O legislador trabalhou com a hipótese do 

tráfico, tanto é que previu uma punição severa 
para aquele que remove ilegalmente órgãos ou 
os comercializa, com penas que podem chegar 

a 20 anos. É triste, pois sabemos todos que 
aceno de pena severa, não coíbe condutas cri
minosas. 

Nem tudo é como deve ser. Assim, a Lei 
nova aí está e deverá ser revista em breve. Mas, 
enquanto isso não acontece, fica um forte per
fume de desconfiança geral. 

Espero que jamais precise de cuidados 
médicos tão delicados que possam me fazer ser 
visto como um doador compulsório, ou até, por 
algum inescrupuloso, como uma prateleira de 
órgãos disponíveis para doação em questão de 
momentos. O cidadão tem o direito de ser visto, 
sempre, como alguém que merece toda atenção 
e cuidados de seus médicos, visto somente 
como criatura humana que quer viver. 

E agora vem o Ministério da Saúde e decla
ra que os familiares serão ouvidos sempre, 
embora a lei não mande. É hilariante! Após a 
Lei nova, declara-se que o procedimento será 
seguido como detennina a lei antiga e revogada. 

DeaoImanto de ... p -'11. I: '1 -:-0'.-; 

que voltau a viver 
A daaçlo de córnea. Da minha c0ncep

ção, 010 deveria ser um direito e, sim, uma 
obrigaçlo. E nIo só a córnea, mas qualquer 
órglo. . 

Porque nIo permitir que uma peuoa 
possa enxergar, sejá nIo mais vamos utilizar 
o órgfo, quando falecemos? Porque DIo dar 
o direito a alguém poder ver como a vida 4 
bela. Poder viver. Poder continuar a cami
nhada que o doador nIo pode. talvezporque 
o Altíssimo assim quisessel 

É muito ditlcil, relatar o sotiimealo de 
alguém que nIo mais enxerga e sentir que. 
pouco a pouco, vai perdendo a visio, esta vai 
piorando e perceber a dificuldade de ler e de 
dirigir. No meu caso, o dia era noite. E, 
assim, como era diflcil c impossível cJiri8ir. 
pois a vislo ficava turva, eu DIo tiftba .. 
nhum reflexo. Mas, o infemo em que eu 
vivia, a noite que me envolvia, só eu. Deus 
meu, conhecia. Eu era uma moça triate.lOli

o corpo humano sem vida que antes per
tencia à família enlutada foi cop/iscado pelo 
Estado, que o estatizou, como se fosse uma 
coisa de ninguém. Rejeito essa concepção e 
reafinno que haverá de ser mudada tal Lei, pois 
o corpo inanimado pertence à família e qual
quer parte desse corpo só poderia ser retirada, 
por vontade daquela mesma criatura manifesta
da em vida, ou por um profundo sentimento de 
caridade e solidariedade dos familiares, con
fortados pelo gesto da decisão. 

Lastimo que tenha de ser assim hoje e 
declaro, à luz da nova Lei, que "NÃO SOU 
DOADOR DE ÓRGÃOS", reservando-me o 
direito de mudar de idéia a qualquer tempo, sob 
os influxos de minha consciência. 

LUIZ FLÁVIO BORGES O'URSO é Presidente 
da Academia Brasileira de Direito Criminal e 
Membro do Conselho Nacional de Polltica Cri
minal e Penitenciária do Ministério da Justiça. 

l6ria, apesar ele bem casada. 
Ar.! a miDba vida cultural estava pro

fimdameote afetada, pois a cinema nIo mais 
ia, nem a~ lIUistia,jA que, cont adistAn
cia, a mi1Iba viaIo era só ele 20%, enquanto 
que depois ela cinqia, a 
mesma ji alClD90U a.mar
gemde 8()OÁI com leIIdeocia 
até atiosir 100%. 

B grapas 10 transplan
te do 'c6mea cu posso dizer 
que soa-uma peIIIOa feliz, o 
que8CftIditaoo_humano. 
pois gmças • peÚoa que 
dow.a·e6mea, eu pude vol
tar a~.·e vetCODlOl 

.....pr{pJoa oIboa. como 

.vida:" betIa. e que sempre 
te deve cediIar DO p!ÓXi
lIÍo.BOjct,~aseralogre. 
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