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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 A capacidade, conforme o conceito que propusemos no capítulo I, submetido que 

está à devida censura, pode ser entendida como o atributo dinâmico da personalidade, do 

qual decorre, por um lado, a titularidade e o gozo dos mais variados direitos subjetivos e, 

por outro lado, a outorga à pessoa, mediante normas jurídicas, da faculdade de manifestar, 

desde que mediante atos reputados lícitos, os mais variados aspectos de sua personalidade. 

 

 O caráter dinâmico da capacidade refere-se ao fato de que a determinação dos 

critérios segundo os quais se atribui à pessoa a qualificação jurídica de sujeito capaz (e 

aqui nos referimos especificamente à capacidade de agir) é produto de convenções sociais 

e científicas, cambiáveis – como já foi dito – de acordo com o tempo e o lugar
1
. Surgido 

como tentativa de assegurar a formação e cumprimento dos negócios entre particulares, o 

conceito de capacidade é genuinamente uma criação do direito privado
2
. Conforme a teoria 

de Pontes de Miranda, trata-se, tanto a capacidade quanto o consentimento, de requisitos de 

validade do negócio jurídico, não de elementos de existência dele. 

 

 Como pudemos ver, o conceito de capacidade civil está associado a duas noções 

que, até certo ponto, complementam-se uma à outra. Trata-se, em primeiro lugar, da idéia 

de aptidão, inerente ao ser considerado pessoa, para a aquisição e o gozo dos mais variados 

direitos subjetivos, sendo essa sua condição no mundo. Essa aptidão para o gozo de 

direitos, própria do ser humano, é também referida como idoneidade para a aquisição e 

titularidade de direitos. 

 

 Assim, o discernimento constitui a um só tempo requisito subjetivo do ato ou 

negócio jurídico – em outros termos, a capacidade, traduzida na idéia de discernimento, 

constitui uma exigência legal acerca do modo de ser do sujeito do ato ou negócio –, e fator 

de validade de seus efeitos. Essas duas noções – a de aptidão, ou idoneidade, e a de 

                                                 
1
 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito, cit., pp. 346 e seguintes. 

2
 Idem, ibidem. 
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discernimento – correspondem, em última análise, às duas macro-unidades semânticas que, 

conforme a tradição jurídica ocidental, conferem ao conceito de capacidade civil o seu 

significado mais amplo: a capacidade jurídica (capacidade de gozo) e a capacidade de agir 

(capacidade de exercício ou, ainda, capacidade de fato). 

 

 Uma vez apresentados os conceitos de personalidade e de capacidade jurídica 

conforme a doutrina contemporânea, procuramos sustentar que o discernimento do 

indivíduo, para a tomada de decisões pertinentes à atuação da Medicina sobre sua 

personalidade, não difere do exigido para a prática de qualquer outro ato ou negócio 

jurídico. Quando abordamos especificamente a questão do consentimento e da recusa de 

tratamentos médicos, a capacidade surge como requisito essencial de validade do 

respectivo ato, seja o permissivo, seja o proibitivo da intervenção médico-cirúrgica. 

 

 Partindo dessa premissa, procuramos criticar a concepção de “capacidade para 

consentir” proposta por significativa doutrina alemã e americana da Bioética, que a 

consideram conceito jurídico autônomo em relação ao da capacidade civil. Com o mesmo 

propósito crítico, estudamos a noção de competence to consent, do direito anglo-saxão. 

Conforme procuramos deixar claro, o fundamento de nossa crítica consiste em que tais 

conceitos podem provocar a atomização do conhecimento científico, em detrimento de 

uma noção sistemática e interdisciplinar, que, a nosso ver, deve orientar primordialmente o 

conceito de capacidade, notadamente o de capacidade de agir ou de exercício. Assim, 

procuraremos sustentar a hipótese de que, em rigor, a noção de “capacidade para 

consentir” não constitui conceito autônomo, mas sim uma variante do próprio conceito 

jurídico de capacidade de agir. 

 

Em outras palavras, nosso estudo pretende chamar atenção para os riscos de noções 

antagônicas de capacidade referentes ao mesmo universo de significados: o conceito 

jurídico de capacidade de exercício, que é interdisciplinar, por depender da Medicina; e o 

conceito bioético de “capacidade para consentir”, fundado no conhecimento da mesma 

ciência. Não obstante nossa crítica, sustentamos a necessidade de relativização dos 

critérios atributivos de capacidade, de tal forma a adaptar o conceito metajurídico de 

capacidade de agir às especificidades das situações materiais a que ele se referir. A 

capacidade de agir, como dissemos reiteradamente, pressupõe espírito crítico do sujeito, 
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isto é, discernimento para avaliar as possíveis conseqüências de sua decisão, cuja validade 

depende essencialmente das condições de comunicabilidade entre médico e paciente. 

Justamente em atenção às chamadas condições de comunicabilidade, o médico deverá 

adequar seu discurso ao medium lingüístico do paciente. 

 

 Procuramos evidenciar também a importância do discurso médico e do processo 

comunicativo entre o profissional da saúde e o paciente. Para isso, buscamos transpor o 

conceito de “ação comunicativa”, conforme a teoria de Jürgen Habermas, para o âmbito da 

relação médico-paciente. Pela aplicação desse conceito, concluímos que, nas situações em 

que não houver possibilidade de cognição de mensagens, a partir das quais o paciente 

possa orientar o processo decisório, ou quando simplesmente não for possível veicular 

informações, não há de se falar em “consentimento informado”. Por outro lado, as 

diminuições de capacidade, isto é, as restrições ou a supressão do discernimento, não 

devem impedir a atuação do médico, sob pena de, proibindo-o de desempenhar seu mister, 

anular-se esta importante dimensão de sua personalidade (seu estado profissional). Nesse 

sentido, a elaboração do discurso médico assume importância fundamental na relação 

médico-paciente. 

 

 Ao abordarmos a doutrina do “consentimento informado”, pudemos identificar 

cinco hipóteses em que o consentimento do paciente pode ser dispensado. São elas: a) 

casos de emergência e urgência médica, seja porque o paciente se encontra inconsciente, 

seja porque o processo de obtenção do consentimento representaria risco à sua 

incolumidade; b) renúncia, pelo paciente, à faculdade de tomar decisões pertinentes ao 

próprio tratamento médico; c) casos em que o médico estiver convencido de que a 

divulgação de informações, que normalmente orientariam o paciente no processo de 

consentimento, representaria riscos à sua saúde; d) casos de tratamento médico 

compulsório, assim como os casos em que houver interesses públicos, coletivos ou 

simplesmente individuais homogêneos subjacentes ao interesse meramente individual do 

paciente; e, finalmente, e) nos casos em que o paciente não gozar de capacidade para 

decidir por si mesmo. 

 

 Tratando das hipóteses acima relacionadas, discutimos especificamente os casos de 

recusa do tratamento médico por “Testemunhas de Jeová”. Em tais situações, propusemos 
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o balizamento da autodeterminação, fundada em convicções religiosas, em virtude de 

interesses que, subjacentes aos meramente individuais, se sobreponham a estes. Assim, 

conforme o argumento que sustentamos, o interesse público parece restringir a aplicação 

do princípio da autonomia, supondo que, no caso em espécie, haja de fato conflito entre 

este e o interesse individual do paciente, conforme sua vontade declarada. 

 

 Com relação ao assunto, propomos a releitura dos fundamentos jurídicos da 

jurisprudência paulista, que tem identificado o conflito em termos da contraposição entre o 

direito à vida e o direito à liberdade religiosa. No nosso entendimento, a questão deve ser 

enfrentada não em termos do pseudo-conflito entre tais direitos, mas em termos do conflito 

entre o direito à liberdade religiosa e a própria cidadania, enquanto fundamento do Estado 

brasileiro. 

 

 Em favor de nosso argumento, trouxemos à colação um julgado da Primera 

Instancia Correccional nº. 3 de La Plata, pelo qual restou estabelecido que “o limite das 

ações privadas consiste no fato de não ofenderem de nenhum modo a ordem e a moral 

pública nem prejudicarem um terceiro, já que se tratava um paciente em um hospital 

público; que, por serem os profissionais funcionários públicos, a suspensão da prestação 

assitencial poderia tipificar-se em violação a regras penais (arts. 106 e 249 do Cód. Penal); 

que o profissional médico deve manter e cuidar da saúde, e o julgado a meu cargo vela 

pelo respeito à ordem pública”
3
. No mesmo sentido, a Suprema Corte dos Estados Unidos, 

em Jacobson versus Commonwealth of Massachusetts (1905)
4
, decidiu que o interesse 

estatal em implementar políticas de saúde pública sobrepunha-se ao interesse individual 

fundado em convicções religiosas. Como tentativa de solução ao problema, propomos 

ainda uma interpretação bíblica que se harmonize com a realidade material de nossa 

sociedade. 

 

 Finalmente, o estudo da capacidade e do consentimento, no âmbito específico dos 

tratamentos médicos, nos conduziu inexoravelmente à abordagem crítica do conceito de 

autonomia, não apenas enquanto princípio fundamental da ética médica, senão também 

como expressão da capacidade de exercício do paciente. O conceito de autonomia, 

                                                 
3 In GARAY, Ernesto Oscar. Código de Derecho Médico, cit., p. 138. 
4
 In HILLIARD, Bryan. The U.S. Supreme Court and Medical Ethics: from contraception to to managed 

health care, cit., p. 185. 
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conforme a orientação do presente estudo, não deve significar – em hipótese nenhuma – a 

transferência, ao paciente, do poder decisório e do próprio ônus da decisão. Supor que o 

paciente, fragilizado pela doença, possa gozar de liberdade absoluta para decidir a respeito 

do tratamento equivaleria a submetê-lo a verdadeira “ditadura da autonomia” (ou pseudo-

autonomia)
5
, que aprisiona a pretexto de libertar. Essa pseudo-liberdade do paciente, diante 

das “opções terapêuticas” que o médico lhe põe à disposição, encobre verdadeira tirania do 

voluntarismo aplicado ao exercício da Medicina. 

 

 Em vez disso, autonomia deve ser compreendida como livre arbítrio para o 

exercício de uma determinada escolha, desde que se tenha capacidade para tanto e, 

ademais, que essa escolha não prejudique o convívio social. O livre arbítrio do paciente, 

cumpre reiterar, deve ser considerado sempre pela perspectiva do Direito enquanto busca 

do justo, da “justa medida” ou dos “justos meios”
6
. 

                                                 
5
 GOGLIANO Daisy, Autonomia, bioética e direitos da personalidade, cit., p. 120. 

6
 VILLEY, Michel. Filosofia do direito: definições e fins do direito, cit., p. 61. 


