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RESUMO 

 

O presente trabalho busca apresentar a atual conjuntura brasileira da doação pós-

morte de órgãos e tecidos, introduzindo os requisitos biológicos e analisando o 

histórico legislativo do tema no país. Busca compreender o modelo de doação 

presumida e sua viabilidade no Brasil. Aborda as formas de consentimento de doação 

de órgãos e tecidos, notadamente a manifestação prévia em vida, a da família pós-

morte e a doação presumida. Defende a restauração da presunção de doação de 

órgãos e tecidos no Brasil, analisando suas consequências e obstáculos. Questiona a 

constitucionalidade da Medida Provisória nº. 2.083-32/01. Como metodologia, analisa 

a bibliografia e a legislação brasileira quanto à doação de órgãos e tecidos, bem como 

o contexto dessas por meio de reportagens da época em que foram publicadas.  

 

 

Palavras-chave: Transplante de órgãos e tecidos. Doação presumida. Medida 

Provisória nº. 2.083-32/01. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to present the current context of organs’ donation after death 

in Brazil, introducing the biological requirements and analyzing the legislative history 

of the subject. Aims to understand the presumed donation model and its viability in 

Brazil. Deals with the forms of consente of organs’ donation, especially the ‘opt-in’ and 

‘opt-out’ systems. Defends the restoration of the ‘opt-out’ system in Brazil, analyzing 

its consequences and obstacles. Question the constitutionality of Provisional Measure 

no. 2,083-32/01. As a methodology, it analyzes bibliography and Brazilian legislation 

regarding the donation of organs and tissues, as well as the context of these by means 

of reports from the period in which they were published. 

 

 

Keywords: Organ and tissue transplantation. Presumed donation. Provisional 

Measure nº. 2,083-32/01. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar da importância da doação de órgãos e tecidos, o tema é pouco 

discutido, sendo evitado pela aversão do indivíduo de tratar da sua própria morte. 

O interesse deste autor1 pelo tema se iniciou com uma doação de sangue aos 

16 anos, que passou a ser atividade periódica desde então, ocasionando um contato 

com o assunto e implantando uma vontade de ser doador de órgãos e tecidos, ainda 

que após a morte. Ao buscar maiores informações quanto ao procedimento para ser 

um doador, já iniciada a graduação em Direito, este autor se deparou com a 

impossibilidade de dispor de seu corpo em vida2, dependendo de sua família, que não 

concordava com o procedimento, para a concretização da eventual doação. 

O inconformismo quanto a referida impossibilidade motivou mais profunda 

pesquisa, percebendo que não só havia a impossibilidade no ordenamento pátrio do 

indivíduo manifestar o desejo de ter seus órgãos doados, mas também que já havia 

sido adotado no Brasil posicionamento vanguardista, presumindo a doação de todos, 

salvo daqueles que manifestassem em vida desinteresse na doação. 

O modelo de consentimento para a doação de órgãos e tecidos pós-morte foi 

alterado pela Medida Provisória nº. 2.083-32/01, deixando de ser o modelo da doação 

presumida para o de expressa autorização da família, removendo inclusive a 

possibilidade de manifestação em vida do indivíduo quanto ao destino de seu corpo. 

Essa norma modificou drasticamente o sistema brasileiro de transplante de órgãos e 

tecidos, sendo abordada durante todo o trabalho. 

Parecia para este autor que havia um contrassenso no subjetivo retrocesso 

legislativo, particularmente porque implementado por meio de uma medida provisória, 

cujos problemas serão analisados no terceiro capítulo deste trabalho. 

Surgindo o momento para a produção deste trabalho acadêmico o tema foi 

facilmente escolhido e, quando iniciada a pesquisa, rapidamente se percebeu a 

escassez de conteúdo disponível acerca do transplante de órgãos, instigando uma 

análise mais profunda do instituto, com o intuito de verificar a atual regulação da 

doação pós-morte no Brasil, se as práticas aqui usadas estão em consonância com 

                                            
1 Usa-se ocasionalmente o recurso textual da primeira pessoa neste trabalho pela 

inafastabilidade do autor de sua pesquisa, dilema comum às Ciências Sociais.  
2 Como se observa no primeiro capítulo deste trabalho, há divergência quanto a validade desse 

tipo de disposição, abordada no item 1.2.7. 
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as internacionais e se a forma de consentimento da doação adotada pelo Brasil é 

constitucional. 

Desde já se esclarece que este trabalho não tem pretensão de discutir a doação 

de órgãos e tecidos em vida. Apesar de ambos culminarem no transplante de órgãos 

e tecidos, as implicações técnicas e éticas dos procedimentos são bastante distintas. 

Meramente a título de exemplo, a regulação da doação em vida tem que se 

preocupar com comercialização dos órgãos; com a qualidade de vida do doador após 

o procedimento e qual seria o limite para barrar o altruísmo; bem como com o risco do 

procedimento em si.  

Assim, não serão tratados os dispositivos e as peculiaridades da doação em 

vida, não por falta de importância, mas pelas limitações impostas neste trabalho, 

explorando somente a doação após a morte e suas consequências.  

A metodologia do presente trabalho se concentrou em análise bibliográfica, não 

sendo encontradas muitas obras que tratassem diretamente do tema. Seria ideal a 

realização de uma ampla pesquisa de consulta popular, questionando a população 

quanto ao seu conhecimento acerca do cenário atual de doação de órgãos e tecidos, 

formas de consentimento já aplicadas e vontade de doação de órgãos após a morte. 

Ocorre que esse tipo de pesquisa, para ter respaldo, precisa ser conduzida numa larga 

escala, feito impraticável por um estudante de graduação. 

Foram consultadas pesquisas realizadas em outros trabalhos acadêmicos, 

normalmente da área da saúde, porém se concentravam essencialmente dentro do 

espaço universitário, culminando em questionáveis resultados para representar a 

vontade geral, sem muita pertinência para o presente trabalho, que tem um escopo 

macro da abordagem de políticas públicas e análise legislativa do tema. 

Durante este trabalho também são abordadas práticas internacionais 

relacionadas ao transplante de órgãos e tecidos, cuja material foi consultado, quando 

possível, notadamente quando disponíveis na língua inglesa ou francesa, em seu 

conteúdo original. Entretanto, considerando que muitos materiais oficiais se 

encontravam em línguas desconhecidas por este autor, este trabalho fez amplo uso 

de reportagens e artigos, que descrevem as prática adotada por outros países, 

servindo, ainda que indiretamente, para demonstrar os modelos adotados 

internacionalmente. 

As reportagens também foram bastante usadas para observar o histórico do 

tema no Brasil, particularmente quanto à recepção popular das normas. Apesar de 
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não possuírem a imparcialidade e abrangência de uma pesquisa de opinião, as 

matérias jornalísticas nos fornecem um relance do contexto da época, adotando o 

método histórico-comparativo para apresentar o quadro legislativo brasileiro, 

permitindo alcançar algumas conclusões como se observa nos capítulos que seguem. 

Questiona-se neste trabalho como o ordenamento brasileiro regula a doação 

de órgãos, como seria a (re)implementação de um modelo de doação presumida e se 

Medida Provisória nº. 2.083-32/01 é constitucional. 

O primeiro capítulo faz uma apresentação do transplante de órgãos e tecidos, 

primeiramente biológica, introduzindo conceitos importantes para compreensão do 

assunto, para depois passar a traçar um breve histórico legislativo da regulação do 

tema pelo Brasil. O segundo capítulo pondera como se daria uma nova adoção da 

doação presumida no Brasil, trazendo práticas internacionais e abordando críticas 

passadas ao modelo, questionando também se esse deve ser novamente 

implementado. O terceiro capítulo analisa a Medida Provisória nº. 2.083-32/01 do 

ponto de vista jurídico formal e material, questionando sua constitucionalidade. 
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CAPÍTULO I 

 

1. A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS 

 

Considerando a singularidade do tema abordado pelo presente trabalho, é 

fundamental para adequada compreensão do leitor uma explicação técnica, ainda que 

bastante breve, de alguns conceitos que permeiam a doação de órgãos pós-morte. 

 

1.1. Introdução biológica 

 

Primeiramente é importante entender que doação e transplante são conceitos, 

neste contexto, codependentes, sendo que “a definição de transplante (...) [consiste 

na] remoção de órgãos ou tecidos do doador, seguida pelo implante no receptor, 

mostrando que o binômio doação-transplante é indivisível” (GARCIA, 2015, p. 23). 

Uma noção importante é que, ainda mais que em outras matérias do Direito, as 

discussões acerca da doação de órgãos e tecidos não podem se limitar ao plano do 

dever ser, sendo imprescindível durante as ponderações a consideração da 

inescapável realidade biológica do transplante. 

 

1.1.1. Morte encefálica 

 

Como toda discussão que envolve o fim da vida, aqui também é necessário 

recapitular a conceituação da morte de um indivíduo. 

A definição adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro tem por base critérios 

médicos, não exigindo o fim das atividades cardíacas ou respiratórias, como se 

costumava crer, mas sim a cessação irreversível da atividade encefálica. Cumpre 

destacar que encéfalo é conceito mais abrangente que cérebro3, englobando, além 

desse, o tronco encefálico, responsável pelas atividades mais primitivas, como engolir, 

tossir, respirar e enxergar (MACHADO & HAERTEL, 2013, p. 11-13). 

Há que se ressaltar, entretanto, que existe veemente oposição filosófica quanto 

a esse tipo de definição, que desconsidera o subjetivismo do indivíduo. 

                                            
3 Para mais profundo e técnico esclarecimento recomenda-se a obra médica Neuroanatomia 

funcional, de Ângelo Machado e Lúcia Haertel (2013). 
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(…) o conceito de morte não pode ser determinado exclusivamente pelo 
critério biológico. Isto pelo fato de que está relacionado com as crenças 
filosóficas mais gerais relativas ao significado da vida e da morte. O conceito 
de morte envolve necessariamente um julgamento filosófico de que ocorreu 
uma alteração muito importante e significativa, o que pressupõe uma ideia de 
condições indispensáveis de vida (ALMEIDA4 apud SANTOS, 1997, p. 344). 
Grifos do autor. 

Apesar deste autor concordar com a premissa de que é necessária uma 

ponderação subjetiva do que é vida e, mais importante, vida digna, este trabalho se 

limita à definição jurídica, que é fornecida pela Resolução n°. 2.173/2017 do Conselho 

Federal de Medicinal (CFM), conceituando a morte encefálica e, portanto, a morte do 

indivíduo, como “a perda completa e irreversível das funções encefálicas, definida pela 

cessação das atividades corticais e de tronco encefálico” (CFM, 2017). 

A recente norma foi publicada em 12 de dezembro de 2017, revogando a 

resolução número 1.480/1997, que por 20 anos regeu a definição de morte no Brasil. 

Apesar da alteração normativa, não houve mudança conceitual quanto a morte, 

somente sendo implementados diferentes protocolos para a caracterização da morte 

encefálica, notadamente deixando de exigir exames redundantes, trazendo um 

diagnóstico mais condizentes com a evolução da medicina e tecnologia. 

O que chama grande atenção na resolução, além das facilitações para os 

profissionais que realizam o diagnóstico da morte encefálica, são as informações 

publicadas em sua exposição de motivos, encabeçada pelo neurologista Hideraldo 

Souza Cabeça: 

Em 2002, Wijdicks realizou levantamento dos critérios para determinação da 
ME [morte encefálica] em oitenta países. Destes, setenta possuíam diretrizes 
clínicas definidas para o diagnóstico da ME, com presença de coma e 
ausência de reflexos de tronco encefálico e de resposta motora. Em apenas 
55 Estados havia legislação para isso. A participação de dois médicos era 
exigida em 34%. Em apenas 59% dos países era exigido teste de apneia com 
nível de hipercapnia definido (CFM, 2017, p. 5). (…) 

A atualização desse levantamento, realizada por Wahlster et al. em 2015, 
incluindo agora 91 países, constatou que em 70% dos locais pesquisados 
existia legislação específica para determinação de ME. Em dois terços havia 
exigência de um médico com treinamento em neurologia, neurocirurgia ou 
terapia intensiva para realizar a determinação de ME. Em 56% dos países 
havia critério específico para crianças. Foram constatadas diferenças 
importantes no tempo de observação entre os exames, no teste de apneia e 
nos exames complementares (CFM, 2017, p. 5). 

Esses dados indicam que o Brasil possui um protocolo bastante cauteloso para 

identificação da morte encefálica, em consonância com os métodos adotados 

                                            
4 A obra referenciada é Morte: Uma nova proposta de reforma conceitual, de Marcos Almeida, 

que infelizmente não foi encontrada por este autor, por isso a citação em apud. 
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internacionalmente, trazendo a nova resolução maior celeridade no diagnóstico do fim 

da vida, sem prejuízo de segurança contra erros de identificação. 

Nesse Contexto, merece destaque a atuação do Conselho Federal de Medicina 

na regulação da matéria, estando o órgão técnico em afinidade com os melhores 

parâmetros internacionais, o que não se pode dizer da legislação nacional que rege a 

doação de órgãos pós-morte. 

 

1.1.2. Órgãos e tecidos transplantáveis 

 

São duas as formas de doação de órgãos: em vida e após a morte. Cada uma 

com suas particularidades. 

Ainda que não seja o foco do presente trabalho convém apontar que a doação 

em vida está restrita a poucos órgãos e tecidos, primeiramente dos órgãos duplicados, 

sendo possível doar um dos rins e parte do pulmão. A segunda espécie de doação 

em vida é dos órgãos ou tecidos com capacidade de regeneração: fígado e medula 

óssea. 

Cabe apontar que a medula óssea, dada suas características biológicas, com 

mais fácil extração e célere regeneração, recebe expressa dispensa da necessidade 

de autorização judicial para doação em vida àqueles que não são parentes ou cônjuge. 

Também recebe tratamento diferenciado o sangue, o esperma e o óvulo5, não 

sendo a doação desses regida pelas leis de transplante de órgãos e tecidos, motivo 

pelo qual não serão abordados neste trabalho. 

Em outra perspectiva, a doação após a morte depende de circunstâncias bem 

específicas e de rara ocorrência, já que, para ideal transplante o trauma do doador 

potencial deve se limitar ao encéfalo e esse deve acabar em coma artificial, 

demandando manutenção mecânica dos órgãos e tecidos. Usualmente os potenciais 

doadores sofreram um acidente que causou traumatismo craniano ou um acidente 

vascular cerebral que evoluiu para a morte encefálica. 

Isso ocorre porque após a morte encefálica, não havendo portanto 

possibilidade de retorno do indivíduo, as demais células começam a morrer 

rapidamente, inutilizando os órgãos para fins de transplante. 

                                            
5 Para informação do leitor, a doação de sangue é regulada pela lei 10.205/2001, enquanto que 

não há lei tratando dos óvulos e espermas, existindo, porém, a resolução 1.957/2010 do CFM, que trata 
da reprodução assistida, inclusive da doação de gametas (“células sexuais”). 
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Quando a morte ocorre sem a parada dos demais sistemas, há uma margem 

muito maior para as equipes de transplantes agirem. Lembrando que os médicos que 

diagnosticaram a morte encefálica não podem estar envolvidos com a equipe de 

transplante, que usualmente é especializada na tarefa, vindo de longe para proceder 

com a remoção e transporte dos órgãos e tecidos. 

Mesmo os doadores em potencial, num coma assistido, com morte encefálica 

diagnosticada, permanecem pouco tempo nesse estado. 

Surgem distúrbios endócrinos, pulmonares e cardiovasculares que podem 
comprometer a perfusão e boa oxigenação de órgãos como, por exemplo, 
intestinos, pâncreas e rins, os quais, se não forem corrigidas de imediato, 
comprometem a função do órgão que eventualmente possa ser doado. (…) 
Pesquisa realizada com 320 pacientes com morte encefálica, mostrou que 
88% tiveram parada cardíaca em até 24 horas após o diagnóstico e 100% em 
até cinco dias (CFM, 2017). 

Sendo alcançada a manutenção de vida nos demais sistemas do doador 

potencial, além do consentimento, podem ser transplantados diversos órgãos e 

tecidos, podendo um doador salvar muitas vidas. São eles, normalmente: “coração, 

pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córnea, vasos, pele, ossos e tendões” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 

1.1.3. Tempo de isquemia 

 

Em essência, o tempo de isquemia é o período entre a perda da circulação 

sanguínea do doador e o início dessa no receptor, como elucida publicação da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). 

O tempo de isquemia quente (período entre a parada da circulação sanguínea 
do doador e o início da perfusão com a solução de preservação resfriada) e 
o tempo de isquemia fria (período entre a perfusão com a solução de 
preservação e o restabelecimento do fluxo sanguíneo no receptor) podem 
interferir na recuperação da função do enxerto (SBN, 2005, p. 4). 

Com a perda da circulação sanguínea o organismo começa a se degradar, 

havendo um limite prático para a retirada dos órgãos e tecidos após esse marco, com 

alguns órgãos exigindo retirada prévia a parada cardíaca, motivo pelo qual são raras 

as mortes que possibilitam o transplante de órgãos, já que, em regra, o sistema 

circulatório deve permanecer funcionando.  
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São usadas diversas soluções resfriadas para reduzir os danos causados pela 

perda temporária de circulação, sendo o tempo essencial em se tratando de 

transplante de órgãos, contribuindo para a dificuldade do procedimento. 

A isquemia quente é extremamente danosa ao enxerto. Durante esse 
período, o metabolismo permanece ativo e, rapidamente, as enzimas 
intracelulares degradam os componentes essenciais, causando a morte 
celular (…). A solução de preservação deve ser resfriada a 4 graus porque a 
hipotermia diminui a velocidade de degradação enzimática, porém não inibe 
completamente o metabolismo celular; portanto, o período de conservação é 
limitado (…) (SBN, 2005, p. 4). 

 

Tabela 01 - Tempo de isquemia dos principais órgãos e tecidos transplantáveis 

Órgão ou Tecido 
Tempo máximo para retirada após a 

parada cardíaca 
Tempo máximo de adequada 
preservação extracorpórea 

Córneas 6 horas 7 dias 

Coração 0 horas (prévia) 4 a 6 horas 

Pulmões 0 horas (prévia) 4 a 6 horas 

Rins 30 minutos 48 horas 

Fígado 0 horas (prévia) 12 a 24 horas 

Pâncreas 0 horas (prévia) 12 a 24 horas 

Ossos 6 horas 5 anos 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2016) 

 

Percebe-se que o transplante de órgãos e tecidos é procedimento imediatista, 

demandando que o doador esteja com seus sistemas circulatório e respiratório ainda 

funcionando, ainda que artificialmente, apesar da morte encefálica, bem como 

atuação rápida e técnica das equipes nele envolvidas.  

 

1.2. Histórico dos transplantes 

 

É necessário para adequada discussão estabelecer um histórico do 

desenvolvimento do transplante no mundo, bem como da regulação da doação de 

órgãos no Brasil, sem a pretensão de alcançar um estudo histórico do tema, mas sim 

de contextualizar o leitor das alterações das normas que regem o transplante de 

órgãos e tecidos pós-morte brasileiro, que são de vital importância para o presente 

trabalho. 
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1.2.1. Surgimento dos transplantes 

 

O transplante de órgãos e tecidos já era experimentado há séculos, sem grande 

sucesso, havendo diversos mitos e, posteriormente, experimentos, que retratam o 

procedimento.  

No final do século XIX, já estabelecido o método científico moderno, elaborou-

se uma nova técnica para sutura vascular usada até hoje, quebrando a primeira 

barreira para o transplante como conhecemos. 

Alexis Carrel (1873-1944), um jovem cirurgião de Lion, foi um dos que 
enfrentaram esse desafio, tendo trabalhado no desenvolvimento de métodos 
de sutura vascular no Departamento de Cirurgia chefiado por Mathieu 
Jaboulay (1860-1913). Para isso, tinha de aprender a fazer pontos 
minúsculos, delicados e precisos. Então, foi ao bairro da cidade onde se 
trabalhava com seda e contratou os serviços da melhor bordadeira local, a 
senhora Leroudier. Com as menores agulhas e os mais finos e perfeitos fios 
de seda, ele aperfeiçoou a sua técnica, desenvolvendo o método de 
triangulação da sutura. Essa técnica tornou possível a realização de 
transplantes e abriu uma nova área na cirurgia (GARCIA, 2015, p. 5-6). 

Com esse avanço iniciou-se uma longa fase de transplantes experimentais de 

rins entre animais, seguida por transplantes de animais em humanos, não tendo sido 

obtivo sucesso, mas avançando o entendimento médico quanto ao procedimento. 

O caso emblemático ocorreu somente em 1954, quando foi realizado um 

transplante de rim entre dois irmãos gêmeos idênticos, situação teorizada por 

pesquisadores como ideal para a não rejeição do órgão transplantado. 

(…) deveriam encontrar dois gêmeos idênticos, um com insuficiência renal e 
o outro saudável, com a pressuposição de que o doador saudável não 
corresse risco desnecessário e que o receptor tivesse boas chances de 
sobreviver. No final de 1954 apareceram os gêmeos Herrick. 

(…) O transplante foi realizado no Hospital Peter Bent Brigham, em 23 de 
dezembro de 1954. Joseph Murray, John Hartwell Harrison e John Merril 
aprimoraram a técnica inicialmente descrita por Küss e implantaram o rim do 
doador extraperitonealmente na fossa ilíaca contralateral do receptor, 
preservando, assim, as relações das estruturas hilares. Os vasos foram 
suturados em 82 minutos e houve produção imediata de urina (GARCIA, 
2015, p. 14). 

A paridade dos irmãos era procurada por conta do segundo grande desafio do 

transplante de órgãos ou tecidos: a rejeição do corpo humano às células estranhas.  

A técnica de remoção e reimplantação dos órgãos, especialmente dos rins, já 

estava aprimorada, sendo o desafio a ser superado o ataque do sistema imunológico 

do receptor às células transplantadas. 
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No início dos anos 60, com avanço no uso de drogas imunossupressoras, foram 

realizados inúmeros transplantes, sendo que na metade da década o procedimento 

era considerado prática rotineira no tratamento de insuficiência renal. Com o 

descobrimento de novas drogas imunossupressoras no final da década de 70, 

especificamente a ciclosporina, o procedimento foi revolucionado, ultrapassando a 

segunda barreira e oficialmente iniciando-se a fase moderna de transplantes. 

Percebe-se que o procedimento é avanço bastante recente, existindo na sua 

forma moderna há apenas algumas décadas. Cabe ressaltar que tal desenvolvimento 

é referente ao transplante de rins, o primeiro a ser experimentado e mais simples de 

ser realizado. O transplante de órgãos mais complexos ocorreu de forma experimental 

anos depois, tornando-se procedimento com relativa ampla adoção somente décadas 

mais tarde. 

 

1.2.2. Lei nº. 4.280/63 – A primeira regulação brasileira 

 

A primeira lei brasileira a tratar do uso terapêutico de órgãos e tecidos foi 

sancionada em 6 de novembro de 1963, recebendo o número 4.280/63. Merece 

destaque a ementa da referida norma, que indica de forma concisa o conteúdo dessa: 

“Dispõe sobre a extirpação de órgão ou tecido de pessoa falecida” (BRASIL, 1963). 

Ela possibilitava o transplante por vontade do indivíduo ou, em seu silêncio, por 

decisão da família desse. 

Art. 1º É permitida a extirpação de partes de cadáver, para fins de transplante, 
desde que o de cujus tenha deixado autorização escrita ou que não haja 
oposição por parte do cônjuge ou dos parentes até o segundo grau, ou de 
corporações religiosas ou civis responsáveis pelo destino dos despojos 
(BRASIL, 1963). 

A lei também determinava que cadáver seria condignamente recomposto para 

o sepultamento, exigência presente em todas as futuras normas que regularam o 

tema, bem como requeria a comprovação inequívoca de morte, não havendo menção 

de morte encefálica. 

Ocorre que a Lei n°. 4.280/63 era análoga à uma norma constitucional de 

eficácia limitada6. Isso porque, sozinha, só possibilitava o transplante de córneas, 

                                            
6 Uma norma constitucional de eficácia limitada é aquela que não produz, por si, todos os seus 

efeitos, necessitando de uma norma infraconstitucional para tanto (LENZA, 2016). 
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necessitando de uma regulamentação do Poder Executivo para se estender a outros 

órgãos e tecidos, como se observa em seu artigo 2º: 

Art. 2º A extirpação de outras partes do cadáver que não sejam a córnea 
deverá, ser especificada no regulamento da execução desta lei baixada pelo 
Chefe do Poder Executivo e referendo pelo Ministro da Saúde (BRASIL, 
1963). 

Entretanto, a supracitada lei nunca foi regulamentada, implicando numa grave 

falta de eficácia, que pode ser observada pela polêmica situação ocorrida em meados 

de 1968. 

O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo estava pronto para 

realizar o primeiro transplante de coração da América Latina (sexto do mundo), porém 

a questão estava cercada de insegurança jurídica, podendo o procedimento ser 

enquadrado no crime de violação de cadáver, como noticiado em reportagem 

constante do jornal O Globo, no dia 15 de maio de 1968. 

A operação de transplante de coração, que se prepara em São Paulo, 
somente será feita com o estabelecimento de nova lei sobre a matéria (…). 
Atualmente, o transplante no Brasil é regido pela Lei nº 4.280, de 6 de 
novembro de 1963, que prevê somente os casos de utilização da córnea, com 
técnica mais simples e maior duração de tempo para os trabalhos de cirurgia. 
O avanço nesse campo da Medicina passou a exigir legislação mais 
adequada (…). Enquanto perdura o clima de expectativa – ainda não 
apareceu o doador ideal do coração – e a direção do Hospital das Clínicas 
limita cada vez mais o trabalho dos jornalistas, que aguardam o início do 
transplante, guardas-civis e investigadores, inclusive do DOPS, montam 
guarda em todos os corredores do estabelecimento para impedir que 
repórteres tentem localizar o receptor. (…) Vários repórteres, vestidos como 
médicos e enfermeiros, tentaram em vão localizar o quarto do jovem que terá 
o coração transplantado (…). A direção do Hospital das Clínicas e a equipe 
que está preparada para fazer o transplante foram surpreendidas com 
notícias procedentes de Brasília, que davam conta de que o Ministro Gama e 
Silva [à época Ministro da Justiça, redator do AI nº. 5 no mesmo ano] havia 
declarado que a operação era ilegal (…)7 (O GLOBO, 1968). 

O jovem em questão era João Ferreira da Cunha, um lavrador mato-grossense 

de 23 anos, portador de uma degeneração do tecido cardíaco. O doador, Luís Ferreira 

Barros, sofreu um acidente automobilístico que culminou na sua morte encefálica, 

sendo transplantados seu coração e rim, este para outro receptor.  O procedimento 

foi realizado no dia 26 de maio de 1968, mesmo com a matéria não regulamentada, 

sendo o coração transplantado com sucesso, porém rejeitado pelo organismo do 

receptor, vindo esse a falecer após vinte e oito dias da cirurgia. Como já mencionado, 

                                            
7 A matéria jornalística foi encontrada no interessante acervo de reportagens do jornal O Globo, 

fornecendo interessante relance sobre o contexto da época.   
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as novas e revolucionárias drogas imunossupressoras só seriam amplamente 

utilizadas uma década mais tarde. 

 

1.2.3. Lei n°. 5.479/68 – Normatização ditatorial 

 

O caso cativou a atenção do público, motivando a criação, em poucos meses, 

da segunda lei a dispor sobre o assunto, que foi sancionada em 10 de agosto de 1968, 

sob o número 5.479/68, durante o governo de Costa e Silva, segundo presidente 

brasileiro da ditadura militar, revogando inteiramente lei então em vigor. 

 Sua ementa informava o seguinte: “Dispõe sobre a retirada e transplante de 

tecidos, órgãos e partes de cadáver para finalidade terapêutica e científica, e dá outras 

providências” (BRASIL, 1968). Importante notar que a previsão continuava de retirada 

de órgãos e tecidos de um cadáver. 

Essa nova norma passou a prever o aproveitamento de “partes do corpo” nos 

seguintes casos: 

Art. 3º A permissão para o aproveitamento, referida no art. 1º, efetivar-se-á 
mediante a satisfação de uma das seguintes condições: 

I - Por manifestação expressa da vontade do disponente; 

II - Pela manifestação da vontade, através de instrumento público, quando se 
tratar de dispoentes relativamente incapazes e de analfabetos; 

III - Pela autorização escrita do cônjuge, não separado, e sucessivamente, de 
descendentes, ascendentes e colaterais, ou das corporações religiosas ou 
civis responsáveis pelo destino dos despojos; 

IV - Na falta de responsáveis pelo cadáver a retirada, somente poderá ser 
feita com a autorização do Diretor da Instituição onde ocorrer o óbito, sendo 
ainda necessária esta autorização nas condições dos itens anteriores 
(BRASIL, 1968). 

A Lei n°. 5.479/68 alterou a forma de prever a manifestação da família, 

deixando de exigir “falta de oposição” para agora demandar “autorização escrita”, 

dando margem para debate quanto à manifestação de vontade, ainda permitindo a 

declaração em vida daquele que aspirava a ser doador. 

Relevante notar a doação presumida no caso de não identificação dos 

“responsáveis pelo cadáver”, condicionando a remoção de órgãos à autorização do 

diretor do hospital. 

A lei não dependia de regulamentação do Poder Executivo, permitindo ampla 

interpretação dos órgãos e tecidos passíveis de transplante ao usar a expressão 

genérica “partes do corpo” em sua normatização. 
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Nessa legislação foram vetados três parágrafos pelo chefe do executivo 

(COSTA E SILVA, 1968), que condicionavam o diagnóstico à uma série de exames, 

além de parecer de três médicos com especialidades específicas. O veto se mostrou 

apropriado, pois apesar do ordenamento brasileiro carecer de regulação quanto ao 

momento da morte à época, a definição apresentada pela lei em análise teria 

engessado o procedimento de transplante. 

 

1.2.4. Lei nº. 8.489/92 – Efêmero potencial 

 

Somente após quase 25 anos é que houve uma nova legislação a reger o 

transplante de órgãos e tecidos no Brasil, com a promulgação da Lei nº. 8.489/92 em 

18 de novembro de 1992, sendo sua ementa: “Dispõe sobre a retirada e transplante 

de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com fins terapêuticos e científicos e dá 

outras providências” (BRASIL, 1992). Observa-se que cadáver deu lugar ao corpo 

humano. 

Houve mudança quanto à doação se comparada com a legislação então em 

vigor, como se observa nas previsões da lei: 

Art. 3° A permissão para o aproveitamento, para os fins determinados no art. 
1° desta lei, efetivar-se-á mediante a satisfação das seguintes condições: 

I - por desejo expresso do disponente manifestado em vida, através de 
documento pessoal ou oficial; 

II - na ausência do documento referido no inciso I deste artigo, a retirada de 
órgãos será procedida se não houver manifestação em contrário por parte do 
cônjuge, ascendente ou descendente (BRASIL, 1992). 

Como na primeira norma brasileira a regular o transplante de órgãos e tecidos, 

a Lei nº. 8.489/92, editada já sob o regime da Constituição da República de 1988, 

voltou exigir mera ausência de oposição da família do potencial doador, não 

autorização escrita, como na lei anterior. 

Também foi introduzida a expressão morte encefálica, com sua definição, 

porém essa sofreu veto pelo então chefe do executivo Itamar Franco, que não se 

mostrou tão adequado, pelo menos com o conhecimento contemporâneo do tema. O 

primeiro veto foi ao artigo 2º, que estabelecia a necessidade de comprovação 

incontestável de morte encefálica, sob o argumento que “outras condições de morte 

permitem de imediato a retirada de órgãos ou tecidos, sem a prova incontestável de 

morte encefálica” (FRANCO, 1992). 
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O segundo veto relevante foi ao artigo 5º, sob o argumento que “também por 

se referir apenas à morte encefálica tem cabimento o veto a este artigo” (FRANCO, 

1992). Ocorre que há uma falha conceitual na fundamentação dos vetos, visto que a 

única forma de morte é a encefálica. Existe no jargão médico a previsão de outras 

mortes, como a morte circulatória, mas essas se referem a sistemas, não ao indivíduo, 

sendo reversíveis e, portanto, não aplicáveis ao conceito maior de morte da pessoa. 

O Decreto nº. 879/93 regulamentou a supracitada lei, trazendo alterações 

significativas, como a delegação ao Conselho Federal de Medicina da conceituação 

de morte encefálica, a proibição de transplantes experimentais, exigindo 

conhecimento consolidado que admita chance de sucesso na operação, e, mais 

importante, a exigência de autorização da família. 

Parece contraditória a última afirmação, e de fato há grande incompatibilidade 

entre a lei e sua regulamentação. Isso porque o legislador previa a possibilidade de 

doação com a simples manifestação em vida, não condicionando a posterior 

autorização da família. 

O decreto regulamentador, literalmente no seu antepenúltimo dispositivo, no 

último parágrafo de um artigo quase que desconexo, exige o fornecimento de 

autorização dos familiares, como se observa: 

Art. 31. O Ministério da Saúde providenciará modelo simplificado e 
padronizado de documento de doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano que será reproduzido e distribuído, gratuitamente, à população, por 
intermédio dos órgãos gestores do Sistema Único de Saúde e outros por eles 
autorizados. (…) 

§ 7º Se o cônjuge, ascendente ou descendente não se opuser à retirada do 
tecido, órgão ou parte do corpo do seu familiar, e não houver manifestação 
de vontade, em vida, do falecido, contrária àquela utilização, o dirigente do 
hospital exigirá dos familiares documento escrito e assinado com a 
autorização (BRASIL, 1993). 

Ao exigir documento escrito e assinado com a autorização dos familiares, a 

norma regulamentadora está infringindo a própria lei que pretende regulamentar, 

violando-a e quedando-se, portanto, ilegal. 

Isso porque uma norma regulamentadora emanada do Executivo tem 

unicamente o caráter de especificar a lei expedida pelo Legislativo, colocando-a em 

prática. Quem tem legitimidade para inovar no ordenamento, em regra, é o legislador, 

não podendo a Administração Pública, no seu papel regulamentador, divergir da 

vontade desse, como se aprofundará no terceiro capítulo deste trabalho. 
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1.2.5. Lei n°. 9.434/97 – A norma (quase) vigente 

 

Apenas quatro anos depois da contraditória regulamentação houve nova 

alteração legislativa, sendo publicada, em 04 de fevereiro de 1997, a lei que se 

encontra vigente até hoje, sob o número 9.434/97, cuja ementa prevê: “Dispõe sobre 

a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e 

tratamento e dá outras providências” (BRASIL, 1997). 

Ressalta-se que a princípio será analisada a lei como foi publicada, sem tratar 

das significativas alterações que sofreu por duas normas que serão abordadas 

posteriormente. 

A lei ora apreciada começa exigindo para a realização de transplantes pós-

morte o diagnóstico de morte encefálica, cuja definição e protocolos de diagnóstico 

seriam fornecidos pelo Conselho Federal de Medicina, que o fez na já mencionada 

Resolução nº. 1.480/1997 CFM, sucedida recente pela Resolução nº. 2.173/2017 

CFM. 

Logo em seguida, em seu artigo 4º, a Lei n°. 9.434/97 traz o mais inovador e 

discutido de todos os seus dispositivos: 

Art. 4º Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, 
presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano, para finalidade de transplantes ou terapêutica post mortem 
(BRASIL, 1997). (grifos meus). 

Expressamente, sem deixar margem para dúbia interpretação, a supracitada lei 

trouxe ao ordenamento brasileiro a doação presumida, verdadeiro marco de 

independência do indivíduo, que agora poderia exclusivamente dispor de seus órgãos 

em vida, sendo obrigatoriamente respeitada sua vontade, removendo a participação 

da família na autorização. 

A alteração do consentimento da doação para autorização presumida ia no 

sentido das legislações europeias mais modernas, que em muito diminuíram as filas 

de espera de um transplante, o que se aprofundará em outro momento. 

A par do embate de ideias, a experiência demonstra que os países que 
ingressaram no sistema do “opt out” [doação presumida] (v.g. Portugal, 
Espanha e Áustria) alcançaram números bem mais satisfatórios de 
transplantes de órgãos do que Estados como EUA, Inglaterra e Alemanha, 
que se filiaram ao “opt in” [autorização prévia] (ROSENVALD, 2017). 
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Apesar do grande benefício trazido pela autorização presumida, houve grande 

insegurança da população quanto a norma, havendo expressivos opositores, 

particularmente entre a bancada conservadora. 

Nelson Rosenvald, em retrospectiva dos 20 anos da legislação em análise, 

apresentou artigo no qual defendia a autorização presumida. 

A razão é singela: a lei é apenas o primeiro passo de toda uma mudança 
cultural. Quando qualquer um é obrigatoriamente tido como doador a menos 
que expressamente se manifeste em contrário, surge uma conscientização 
bem maior sobre o tema, já que as pessoas conversarão abertamente com 
os seus entes queridos sobre o consentimento. Enquanto no sistema do “opt 
in”, o tema só é discutido entre aqueles que assumidamente serão doadores, 
tornando-se um tabu para a maior parte da sociedade, no sistema do “opt out” 
a zona cinzenta é banida, pois toda a comunidade se envolve na discussão e 
mesmo aqueles que se recusam a se tornar doadores, assim procedem 
confiantes de assumirem a decisão correta (ROSENVALD, 2017). 

Não se pode deixar de concordar com o autor, que pondera que, com a 

autorização presumida, o debate quanto ao transplante de órgãos ganha nova vida, 

sendo discutido por aqueles que concordam com a doação ou não. Nunca se observou 

tão engajada discussão, de diversos setores sociais, quanto no período de vigência 

do dispositivo em tela. 

Por ser uma autorização presumida, cuja presunção é sabiamente relativa, o 

indivíduo tinha liberdade para manifestar sua oposição, que era consequentemente 

gravada em seus documentos de identidade, permitindo clara visualização de sua 

vontade. 

Art. 4º Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, 
presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano, para finalidade de transplantes ou terapêutica post mortem. 

§ 1º A expressão “não-doador de órgãos e tecidos” deverá ser gravada, de 
forma indelével e inviolável, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira 
Nacional de Habilitação da pessoa que optar por essa condição. 

§ 2º A gravação de que trata este artigo será obrigatória em todo o território 
nacional a todos os órgãos de identificação civil e departamentos de trânsito, 
decorridos trinta dias da publicação desta Lei (BRASIL, 1997). 

O legislador optou pela presença da expressão “não-doador” nos documentos 

daqueles que, como a frase indica, não desejavam ter de seus órgãos transplantados 

após sua morte. A solução talvez fosse a única prática naquele período, entretanto, 

tal termo poderia ser visto como vexatório, apesar de meramente expressar a 

realidade. 

Uma alternativa viável à época seria simplesmente inverter o sentido da frase, 

inscrevendo “doador” nos documentos daqueles que pretendiam dispor de seus 
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órgãos e não apresentassem oposição, expedindo novos documentos para todos. A 

conotação passaria a ser positiva, ao invés de negativa, trazendo julgamento positivo 

e não vexatório. 

Na última década, com os avanços tecnológicos e com a reformulação do 

Sistema Nacional de Transplantes, que será analisado em breve, existem diversas 

outras formas de criar um cadastro nacional de doadores, sendo perfeitamente 

possível, e recomendado, um sistema eletrônico velado só acessível aos profissionais 

da saúde, que o consultariam em caso de morte encefálica para averiguar se o 

falecido é potencial doador de órgãos. 

Esse tipo de cadastro já é realizado em inúmeros países e foi implantado na 

França, que recentemente, com a chegada de 2017, passou a adotar a doação 

presumida (L’EXPRESS, 2016). No referido país a oposição do indivíduo à doação 

pode ser realizada presencialmente, por correio e até mesmo pela internet, por meio 

de intuitivo site governamental. 

Em outro tom, a Lei n°. 9.434/97 trouxe outras grandes alterações, que ficaram 

na sombra do polêmico artigo 4°. Dentre essas mudanças foi a proibição de remoção 

de órgãos de pessoas não identificadas, indo no sentido oposto das legislações até 

então existentes. 

Art. 6º É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do 
corpo de pessoas não identificadas (BRASIL, 1997). 

A intenção do legislador parece ter sido de dar maior força à vontade do 

indivíduo, que obrigatoriamente deveria ser confirmada para prosseguimento da 

doação. Se o cadáver não pudesse ser identificado, não seria possível averiguar qual 

a sua posição em vida quanto a disposição de órgãos e tecidos, justificando a 

proibição. 

Tangenciando brevemente da doação pós-morte, a lei em seu texto original 

também possibilitava a disposição gratuita em vida de órgãos e tecidos, com o 

destaque da generalidade, ou seja, não havia restrição legal quanto ao destinatário 

da doação, diferentemente do que ocorre hoje. Dito isso, não se aprofundará no mérito 

da moralidade desse amplo dispositivo. 

Importante apontar que a norma em análise também proibia qualquer apelo 

público à doação de órgãos, mesmo para pessoa determinada não identificada.  

Art. 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação 
social de anúncio que configure: 
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a) publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e 
enxertos, relativa a estas atividades; 

b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte do corpo 
humano para pessoa determinada identificada ou não, ressalvado o disposto 
no parágrafo único; 

c) apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de 
transplante ou enxerto em benefício de particulares (BRASIL, 1997). 

 Por fim dos destaques, a Lei n°. 9.434/97 também previa em seu texto original 

rigorosas sanções para inúmeras práticas reprováveis, tipificando-as como crime, que 

não foram alteradas com legislações que se discorrerá a seguir.  

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, 
em desacordo com as disposições desta Lei: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa 
(BRASIL, 1997). 

Isso acarretou numa deturpação da intenção do legislador, que pretendia punir 

certa conduta, que foi posteriormente alterada sem modificação da sanção. Tal 

situação, como se aprofundará no capítulo seguinte, tem pesado impacto na realidade 

de transplantes no Brasil. 

 

1.2.6. Medida Provisória nº. 2.083-32/01 – Alteração política 

 

Quatro anos depois de publicada a Lei n°. 9.434/97 foi expedida, em 22 de 

fevereiro de 2001, a Medida Provisória nº. 2.083-32. Solicitada pelo então Ministro da 

Saúde José Serra, a norma alterou a forma de consentimento da disposição dos 

órgãos e tecidos, removendo do ordenamento a autorização presumida, passando o 

poder de decisão ser exclusivamente da família. 

Art. 4º. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas, 
para transplante ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização 
de qualquer um de seus parentes maiores, na linha reta ou colateral, até o 
segundo grau inclusive, ou do cônjuge, firmada em documento subscrito por 
duas testemunhas presentes à verificação da morte (BRASIL, 2001). (grifos 
meus). 

Essa era mais uma, em uma grande série de medidas provisórias aprovadas 

por Fernando Henrique Cardoso, numa forma de governo regida pela expedição de 

medidas provisórias. 

O presidente Fernando Henrique Cardoso, em seis anos de governo, foi 
responsável por 85,6% das edições de medidas provisórias, somando 
originais e reeditadas. (…) Questionado sobre as reedições de MPs, o 
governo costuma citar apenas o número de medidas lançadas, que é baixo. 
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Foram 3,33 MPs novas por mês no primeiro governo e 2,96 mensais no 
segundo. Contando as reedições, a média foi de 54,4 e 92 (SOARES, 2001). 

Como já mencionado, a falta de informação conferida ao público causou certa 

incerteza quanto ao transplante, existindo de fato oposição à norma. Entretanto leis 

são contestadas a todo momento, nem por isso são alteradas, particularmente por via 

de medida provisória, como se aprofundará no terceiro capítulo deste trabalho. 

O Brasil tem quatro doadores para cada 1 milhão de habitantes. A ABTO 
estima que esse número poderia ser de 12 para 1 milhão. (…) A mudança da 
lei foi pedida pelo Ministério da Saúde à Casa Civil, encarregada de fazer as 
medidas provisórias. A solicitação foi feita depois que o ministério concluiu 
que a lei da doação presumida poderia estar tendo efeito contrário ao 
desejável. Quando anunciou sua intenção de mudar a lei, o ministro da 
Saúde, José Serra, afirmou que o projeto não trouxe a vantagem de tornar as 
doações automáticas e ainda poderia estar despertando o medo nas 
pessoas. No texto de apresentação da medida provisória, assinado por Serra, 
consta que algumas pesquisas informais mostram que cerca de 25% da 
população de alguns Estados tiraram novos documentos se declarando 
não-doadores (FOLHA DE BRASÍLIA, 2000). (grifos meus). 

Ainda que tomando como verdadeiro que, nos quatro anos de vigência da 

norma, 25% da população emitiu novos documentos para se oporem à doação, tal 

percentual ainda é muito melhor que o atual de negações, que fica acima de 40%, 

como se aprofundará no capítulo seguinte, quanto mais ao da época, com maior 

conservadorismo e desconfiança no transplante de órgãos. 

O Brasil deixou de adotar o parâmetro mais moderno internacionalmente e 

passou para um dos modelos mais retrógrados possíveis, ignorando até mesmo a 

manifestação de vontade do próprio indivíduo. Até os ávidos opositores doação 

presumida criticaram a medida provisória e seu modelo de consentimento. 

Entretanto, se foi tida como absurda a disposição original do art. 4º, não 
menos se mostrou a nova redação, dada pela lei de 2001, que nos levou a 
outro extremo: o de ver a doação, condicionada não mais, primeiramente, à 
manifestação de vontade do morto, mas, sim, em qualquer hipótese, à 
autorização do cônjuge ou dos parentes (TRONCO, 2013, p. 16-17). 

A percepção internacional, como visto em recente matéria, é de um Brasil 

supersticioso, cuja população supostamente acredita que seus órgãos seriam 

retirados antes do adequado diagnóstico de morte encefálica.  

O Brasil tentou implementar o modelo de consentimento presumido para 
doação de órgãos em 1997 apenas para revogar a lei 8 anos depois. A 
iniciativa sofreu pesadas críticas e foi amplamente desconfiada pelo público 
geral, que temia que seus órgãos seriam removidos antes que fossem 
declarados clinicamente mortos. Esses protestos forçaram o Brasil a voltar 
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atrás no sistema de doação presumida e sua atual taxa de doação é de 16 
pessoas por milhão (SINGH, 2017).8 Tradução livre. 

A contradição deve ser ressaltada, visto que, como já elaborado, o Brasil possui 

um rigoroso protocolo de diagnóstico de morte encefálica, empregando todas práticas 

comumente adotadas internacionalmente. 

Como mencionado de relance, a medida provisória também alterou a doação 

em vida, passando a limitar os destinatários aos parentes consanguíneos até o quarto 

grau e o cônjuge, sendo possível, no entanto, a doação fora desse rol com autorização 

judicial. 

A Medida Provisória nº. 2.083-32 rapidamente foi convertida em lei, sob o 

número 10.211/01, sem alterações, salvo uma significativa tentativa do Congresso de 

diminuir o abuso da norma, com a introdução do seguinte parágrafo ao artigo 4°: 

Art. 4º. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas, 
para transplante ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização 
de qualquer um de seus parentes maiores, na linha reta ou colateral, até o 
segundo grau inclusive, ou do cônjuge, firmada em documento subscrito por 
duas testemunhas presentes à verificação da morte. 

Parágrafo único. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas 
falecidas poderá ser realizada a partir de registro feito em vida, pelo de cujus, 
nos termos do regulamento (BRASIL, 2001). 

O dispositivo inserido pelo legislador visava garantir a autonomia da vontade 

do indivíduo, permitindo que dispusesse do próprio corpo em vida, como todas as 

legislações anteriores possibilitavam, bem como era prática mais que estabelecida 

internacionalmente. 

Entretanto nem essa tímida, mas importante, alteração permaneceu vigente, 

sendo vetada pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que 

pouco tempo antes havia editado a criticada medida provisória. A razão do veto torna 

ainda mais clara a intenção do Chefe do Executivo. 

A inserção deste parágrafo induz o entendimento que, uma vez o potencial 
doador tenha registrado em vida a vontade de doação de órgãos, esta 
manifestação em si só seria suficiente como autorização para a retirada dos 
órgãos. Isto além de contrariar o disposto no caput do art. 4o - a autorização 
familiar, contraria a prática da totalidade das equipes transplantadoras do 
País, que sempre consultam os familiares (mesmo na existência de 
documento com manifestação positiva de vontade do potencial doador) e 

                                            
8 Brazil tried to implement the presumed consent model for organ donation in 1997 only to repeal 

the law 8 years later. The initiative faced heavy criticism and was widely distrusted by the general public 
who feared that their organs would be removed before they were declared clinically dead. These 
protests forced Brazil to go back to the opt-in system and its current donation rate is 16 per one million 
people. 
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somente retiram os órgãos se estes, formalmente, autorizarem a doação 
(CARDOSO, 2001). 

Fernando Henrique Cardoso usa como argumento a divergência do dispositivo 

e a prática dos transplantes, tendo os médicos sempre consultado os familiares do 

doador potencial. Deve-se notar, porém, que a norma muitas vezes tem a função de 

avançar a sociedade, trazendo consigo a mudança, não simplesmente tipificando a 

realidade.  

Cabe considerar, ainda, que a equipe a realizar o transplante tinha a prática de 

consultar os familiares do de cujus por cautela, não arriscando uma responsabilização 

civil, e até penal, com severas sanções, diante da insegurança jurídica que as normas 

traziam, numa cultura de litígio como a brasileira. 

Como se explorará no próximo capítulo, uma norma estável, que prevê o 

respeito exclusivo à manifestação do falecido, poderia alterar a prática médica, 

trazendo segurança aos profissionais que lidam diariamente com transplante de 

órgãos e tecidos. 

 

1.2.7. Código Civil – Conflito normativo 

 

Tamanha foi a estranheza da norma supracitada que no dia 10 de janeiro de 

2002, menos de um ano após a edição da polêmica medida provisória, foi publicado 

o (então) novo Código Civil com o seguinte dispositivo: 

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita 
do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. 

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a 
qualquer tempo (BRASIL, 2002). 

Sabe-se que uma lei de tamanha amplitude como o Código Civil não é 

elaborada em poucos meses, sendo um projeto de longos anos e, por normatizar os 

avanços sociais, dispôs como válida a disposição de órgãos, em vida, para depois da 

morte. Ou seja, permitiu que o indivíduo firmasse instrumento autorizando o 

transplante de seus órgãos após a sua morte. 

Naturalmente há direto conflito entre as normas, pois a lei de transplantes, com 

a alteração dada pela referida medida provisória, veementemente proíbe tal 

manifestação em vida, enquanto que a norma civilista geral, e posterior, 

expressamente a autoriza. 
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Mais uma vez a questão ficou cercada de insegurança jurídica, afetando 

primordialmente aqueles que desejavam dispor de seus órgãos e as equipes de 

transplantes, que não tinham posicionamento legal claro a seguir. 

Eventualmente, por conta do dano que tal insegurança causava, foi emitido em 

2006 o enunciado 277 na IV Jornada de Direito Civil, com a seguinte recomendação: 

E. 277. IV JDC. O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição 
gratuita do próprio corpo, com objetivo científico ou altruístico, para depois da 
morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em 
vida prevalece sobre a vontade dos familiares, portanto, a aplicação do 
art. 4º da Lei nº. 9.434/97 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial 
doador. (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2015). (grifos meus). 

Por se tratar de um enunciado não há efeito vinculativo, permanecendo um 

espaço para divergência jurisprudencial e, por haver incerteza jurídica, nenhuma 

equipe médica contrariará a manifestação da família, ainda que o indivíduo houvesse 

se manifestado em vida quanto ao tema. 

O problema disso é claro, já que retira da pessoa o direito sobre seu próprio 

corpo, essência da sua individualidade, permitindo um destino diferente daquele que 

pretendia a seus órgãos e tecidos, tanto numa negação pela família indesejada quanto 

numa doação pela pessoa repudiada. 

É possível a situação em que uma pessoa se oponha à doação de órgãos por 

motivos religiosos, sendo manifestado tal desinteresse aos seus familiares e até 

mesmo por meio de escritura pública. No momento de sua morte encefálica, seus 

descendentes seriam consultados e poderiam determinar a doação dos órgãos dessa 

pessoa, ainda que essa fosse contrária ao procedimento à em vida. Mesmo seguindo 

o entendimento recomendado no referido enunciado, onde a manifestação do 

indivíduo é vinculativa, nenhuma equipe médica contrariaria o desejo da família, por 

medo de responsabilização civil, diante da patente insegurança jurídica. 

O oposto seria igualmente possível. Um indivíduo deseja dispor de seus órgãos 

após sua morte, comunicando sua família e firmando escritura pública com a vontade. 

Ocorrendo sua morte, passível de transplante, a família seria consultada se gostaria 

de proceder com a doação, podendo perfeitamente ignorar a vontade do potencial 

doador, visto que, como expresso, nenhum centro de transplante ousaria realizar o 

procedimento. 

A situação é cercada de insegurança jurídica, já que o administrado não sabe 

qual lei deve seguir, havendo direto confronto entre elas, sem posicionamento 

vinculante para reger a matéria, sendo altamente prejudicial para o ordenamento e 
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sociedade brasileira, culminando na abstenção de manifestação em vida de parte 

daqueles que poderiam querer ser doadores, apesar da previsão do Código Civil, pois 

orientados pela nova redação da Lei n°. 9.434/97, bem como no descumprimento da 

vontade dos doadores que fizeram sua manifestação em vida por parte das equipes 

de transplante, receosas de uma bastante possível responsabilização civil e penal.  
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CAPÍTULO II 

 

2. REALIDADE BRASILEIRA DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS APÓS A 

EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.083-32/01 

 

Apresentado o histórico de transplantes no Brasil, passemos a abordar a 

realidade fática e conceber possíveis práticas que poderiam alterar significantemente 

o cenário atual de doação de órgãos e tecidos. 

Hoje, uma morte unicamente encefálica9, presentes as condições para 

manutenção do funcionamento dos órgãos do doador potencial, resulta num 

questionamento à família do falecido se há interesse na doação de seus órgãos e 

tecidos. 

É certo que a morte de um ente querido causa um enorme abalo nas pessoas 

que lhe eram próximas, e são justamente essas que, momentos depois da notícia do 

falecimento, devem decidir se autorizarão o transplante. 

Apesar do trabalho das equipes especializadas em instruir a família do doador 

potencial, para depois indagar se há interesse na doação, há enorme tabu quanto ao 

procedimento, acreditando muitos que tal ato seria uma violação do ente recém 

falecido, possivelmente desfigurando-o, sendo o instinto natural no momento da perda 

de preservação da “paz” do de cujus. 

Por essa decisão ser demandada em momento de intensa emoção, mais de 

40% (quarenta por cento) dos familiares se recusam a autorizar a doação dos órgãos 

dos falecidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Esse percentual não é novo, em uma 

apresentação de dados de 201710, o Ministério da Saúde informou que desde 2013 a 

recusa permanece acima de 40% (quarenta por cento), chegando inclusive a subir 

durante o período, para depois se equilibrar nos atuais em 43% (quarenta e três por 

cento). 

                                            
9 Como já explicitado é o caso de cessação das atividades encefálicas, que também é a 

definição de morte de uma pessoa. Caso seja esse o único sistema a parar de funcionar, ainda é 
possível a manutenção dos outros sistemas por meios artificiais, preservando a utilidade dos demais 
órgãos e tecidos para uma possível doação. 

10 Os dados apresentados eram claramente publicitários, com desenhos chamativos e nítidos 
destaques nos resultados melhores referentes ao ano anterior, apresentando as informações de forma 
parcial, fazendo campanha governamental. Ainda assim, a análise dos números permite extrair 
informações relevantes, como as apresentadas. 
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Não foram encontrados dados dos anos anteriores a 2013, mas a manutenção 

do percentual no mesmo patamar por cinco anos indica que não há perspectiva de 

mudança na autorização dos familiares, particularmente se considerarmos que o 

número total de transplantes aumentou em 28% (vinte e oito por cento) no mesmo 

período. 

Se analisados em conjunto os dois dados, percebe-se que o impressionante 

aumento de transplantes realizados foi alcançado por um aumento do número total de 

doadores e avanços técnicos, não por uma maior conscientização da população 

brasileira quanto a importância à doação de órgãos e tecidos. 

Temos, portanto, um sistema que incentiva a estagnação da doação de órgãos, 

privando um enorme número de pessoas de uma nova vida. 

 

2.1. Retorno ao progressismo 

 

Apesar de não discutido até o presente momento, a doação de órgãos tem 

enorme importância social, em muitos casos sendo a única forma de recuperação de 

uma pessoa que necessita de um órgão ou tecido. 

Aquela pessoa que recebe uma córnea vai voltar a enxergar. Quem deixar de 
fazer diálise vai poder voltar a trabalhar, viajar, em vez de ficar quatro horas 
por dia preso a uma máquina. Aquele que precisa de um coração, de um 
pulmão, e hoje não consegue subir uma escada, tomar banho, amarrar o 
sapato, voltará a respirar e sobreviver com o novo órgão. Isso diminui o 
sofrimento que muitas pessoas têm e as ajuda a superar limitações 
(FRANKE11 apud GAUCHAZH, 2016). 

Acrescido a isso, um único doador pode salvar múltiplas vidas, 

verdadeiramente dando um novo futuro a várias pessoas que sofrem situações 

angustiantes no aguardo de um órgão. 

É por isso que este trabalho propõe o retorno da doação presumida, para 

reascender o debate acerca de doação de órgãos, tema tão pouco discutido em nossa 

sociedade, que vem passando por grandes avanços internacionalmente, mas 

permanece num sistema retrógrado em nosso país. 

Não só isso, a presunção da doação vai acabar de vez com a insegurança 

jurídica que há décadas cerca o tema, possibilitando um maior número de 

                                            
11 Cristiano Franke, Coordenador da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, em 

entrevista ao jornal Gaúchazh, de Porto Alegre, RS. 
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transplantes, sendo respeitada a vontade da única pessoa que deveria poder 

determinar o destino de seu corpo, o próprio indivíduo. 

Além disso, é claro que há um grande aumento no número de transplantes após 

a adoção de um sistema de doação presumida, como ocorreu em todos os países que 

fizeram a mudança. 

Em todos os quatro estudos, uma lei que presumia consentimento culminava 
em um aumento nas taxas de doação de órgãos, variando de um aumento de 
2.7 doadores por milhão de habitantes (pmp) em um estudo, para até 6.14 
doadores por milhão de habitantes em outro, e um aumento entre 20% e 30% 
em dois outros estudos. (…) Os cinco estudos de antes e depois 
representaram três países, todos reportando um aumento nas taxas de 
doação de órgãos seguindo a implementação de um sistema de doação 
presumida (Áustria, de 4.6 a 27.2 doadores pmp em um período de cinco 
anos; Bélgica, com um aumento na doação de rins de 10.9 para 41.3 pmp 
durante um período de três anos; Singapura, cum um aumento no transplante 
de rins de 4.7 para 31.3 por ano nos três anos seguindo a mudança 
legislativa) (RITHALIA et al, 2009). (grifos meus). Tradução livre.12 

Para aqueles que se opõe ao procedimento, é essencial apontar que não se 

trata de doação compulsória, bastando uma simples manifestação de vontade em 

sentido contrário para que o desejo de não ter seus órgãos transplantados seja 

respeitado. 

Certamente a volta da presunção de doação não solucionará, sozinha, o grande 

déficit que o Brasil possui em relação à disponibilidade de órgãos, sendo necessárias, 

além do que se discute neste trabalho, diversas medidas, como o avanço nas 

pesquisas de transplantes e um extenso investimento em infraestrutura de saúde. 

Ainda assim, um retorno à doação presumida, prevista no texto original da Lei 

n°. 9.434/97, é uma simples medida que causaria grande impacto na tentativa de 

solução da crise de transplantes que o país passa, trazendo inumeráveis benefícios à 

sociedade, pelo pequeno incômodo de tomar um pouco de tempo, uma única vez, 

daqueles que não gostariam de dispor de seus órgãos após a morte. 

Em um primeiro momento soa estranho que uma norma com mais de vinte anos 

poderia ser mais progressista que a vigente, porém, depois de mais detida análise, 

percebemos que o constituinte originário, e aqueles legislaram pouco depois da 

                                            
12 In all four studies presumed consent law or practice was associated with increased rates of 

organ donation, ranging from an increase of 2.7 donors per million population (pmp) in one study to 6.14 
donors per million in another, and an increase of between 20% and 30% in two other studies. (…) The 
five before-and-after studies represented three countries, all of which reported an increase in donation 
rates following the introduction of a presumed consent system (Austria, from 4.6 to 27.2 donors pmp 
over a 5-year period; Belgium, increase in kidney donation from 10.9 to 41.3 pmp during a 3-year period; 
Singapore, increase in kidney procurement from 4.7 to 31.3 per year in the 3 years after the change in 
legislation). 
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promulgação da Constituição de 1988, eram, muitas vezes, mais protecionistas dos 

direitos fundamentais que aqueles que os sucederam, passando o Brasil por uma 

gradual desvalorização de garantias individuais e coletivas. 

Apesar de ser proposta o retorno da doação presumida, não necessariamente 

deve ser reeditado o texto original da referida lei, sendo essa passível de melhorias, 

como se passa a expor. 

 

2.2. Formas de oposição à doação presumida 

 

Diversas críticas à histórica doação presumida se concentraram no burocrático 

incômodo do indivíduo ter que comparecer a uma repartição pública para refazer seu 

documento de identidade, caso não desejasse ter seus órgãos e tecidos doados, no 

já revogado sistema de doação presumida. 

(…) enorme reação da sociedade repudiando a nova lei, acusada de atentar 
aos caros princípios do direito, como o da dignidade da pessoa humana, mas, 
principalmente, de ter sido elaborada no intuito de fazer aumentar, de uma 
forma absolutamente torta, leia-se, pela ignorância dos cidadãos, o número 
dos doadores de órgãos (TRONCO, 2013, p. 12). 

(…) 

A esse respeito Paulo Roberto de Gouvêa Medina, em nítido tom de crítica, 
explica que toda e qualquer pessoa seria considerada doadora, a menos que 
expressasse, em vida, desejo em sentido contrário. Porém, ainda mais 
absurdo, a seu ver, era a burocrática exigência de que, para tanto, a 
mesma deveria comparecer ao órgão oficial de identificação civil ou ao 
departamento de trânsito, a fim de fazer constar sua condição de “não-doador 
de órgãos e tecidos” no Registro Geral (RG) ou na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) (TRONCO, 2013, p. 13). (grifos meus). 

Por óbvio o trabalho de se deslocar ao órgão público é mínimo, particularmente 

se considerarmos a necessidade periódica de comparecimento a uma repartição 

pública a qual o cidadão já é submetido, como na renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação e demais convocações, como a do cadastro da biometria no sistema 

eleitoral. 

Sabe-se que esse não foi o real motivo de descontentamento do setor 

conservador do país, sendo possível especular que se trata na realidade de velada 

oposição religiosa, que tinha que ser mascarada por conta da garantida, mas cada 

vez menos valorizada, laicidade da nação.13 

                                            
13 Serão apresentados argumentos que indicam a ausência de válida motivação na edição da 

referida norma, entretanto, não havendo afirmação de Fernando Henrique Cardoso ou José Serra de 
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Não é necessária muita ponderação para chegar à conclusão que a bancada 

conservadora, com forte representação na época pelo então Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso e seu Ministro da Saúde José Serra, não tinha a 

dignidade do indivíduo em mente quando fez a polêmica alteração do ordenamento 

por meio de medida provisória. 

A própria contradição de supostamente garantir a dignidade da pessoa por 

meio de privação de manifestação de vontade, pressuposto mais fundamental num 

sistema democrático de direito, é suficiente para revelar o fraco embasamento e as 

reais intenções políticas e religiosas por trás da medida. 

Ainda assim, mesmo que não seja o foco do real descontentamento com a 

revogada norma, o sistema de manifestação de oposição à doação poderia ser 

vastamente melhorado, eliminando a (suposta) maior preocupação de parte dos 

críticos da doação presumida. 

Um modelo como o francês, no qual o indivíduo pode manifestar sua vontade 

de não ter seus órgãos transplantados após a morte com uma simples 

correspondência, ou ainda menos burocrático, através de um intuitivo cadastro online, 

num site governamental14, sanaria o dilema. 

Um sistema desse, acompanhado de grande campanha de esclarecimento da 

população acerca do altruísmo da doação, dos rígidos protocolos de diagnóstico de 

morte encefálica adotados pelo Brasil e da facilidade de optar por não ser doador, 

certamente seria suficiente para apaziguar as críticas quanto a dificuldade de 

oposição, como ocorreu na França. 

A Holanda seguiu os mesmos passos, aprovando, no início de 2018, uma lei 

que estabelece a doação presumida, que entrará em vigor a partir de 2020, após 

aprovação do rei. 

Toda pessoa acima de 18 [anos] que não possua registro receberá uma carta 
perguntando se gostaria de ser um doador de órgãos. Se não houver resposta 
à carta, decorridas seis semanas, a pessoa será considerada um doador 
presumido. “Eles poderão responder: sim, não, meu parente decidirá ou uma 
pessoa específica decidirá”, disse Djikstra num pronunciamento. (…) Espera-
se que a lei seja implementada em 2020, após aprovação do Rei Willem-

                                            
que a forma de consentimento para o transplante de órgãos foi alterada por motivos religiosos, trata-se 
de mera especulação deste autor, que nunca poderá ser confirmada, salvo por voluntarismo desses.  

14 O registro nacional de recusa (le registre national des refus) está disponível somente em 
francês e conta com didática informação quanto a forma de consentimento presumida e como se 
cadastrar para não ser doador, disponível em: <https://www.registrenationaldesrefus.fr>. 
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Alexander. (…) Qualquer pessoa pode mudar sua situação de doador a 
qualquer momento, de acordo com a lei (LIEBER, 2018).15 Tradução Livre. 

Apesar da lei holandesa prever o envio de uma carta à todos os indivíduos 

maiores de 18 anos não registrados, um site governamental16, como o francês, 

possibilita a manifestação de vontade do indivíduo, sendo-lhe facultadas quatro 

opções, ao invés do usual sim ou não. 

O já existente modelo de doação presumida europeu, notadamente o espanhol 

e belga, vem sendo incorporado por ainda mais países, num gradual e importante 

avanço normativo. 

O Brasil já criou um sistema nacional de transplantes, que foi recentemente 

renovado com a o Decreto nº. 9.175, de 18 de outubro de 2017, tornando mais fácil a 

realização de um cadastro geral de doadores como é adotado em diversos países 

europeus. 

  

2.2.1. Impossibilidade de oposição? 

 

O que seria daqueles que residem em áreas isoladas ou se encontram 

impossibilitados de manifestar sua vontade? A presunção de doação desses 

indivíduos seria um atentado à dignidade da pessoa, diriam os críticos da doação 

presumida. Prevendo o questionamento, é importante apresentar as ponderações que 

seguem. 

 

2.2.1.1. Moradores de áreas isoladas 

 

Considera-se área isolada nesta ponderação simplesmente aquela que não 

tem acesso a um dos meios de manifestação no sistema de oposição proposto no 

tópico anterior, quais sejam, correspondência17 ou internet. 

                                            
15 Every person over 18 who is not registered will receive a letter asking whether they wish to 

donate their organs. Failure to respond to this letter - or another six weeks later - will result in that person 
being considered a donor by default. "They will be able to reply: yes, no, my next of kin will decide or a 
specific person will decide," Djikstra said in a statement. (…) The law is expected to be implemented in 
2020 after approval from King Willem-Alexander. (…) Anyone can change their organ donation status 
at any time, according to the bill. 

16 Caso o leitor esteja interessado, o site em questão possui uma versão informativa global em 
inglês, disponível em: <https://www.donorregister.nl/gb_english/about-donor-registration>. Cabe 
apontar que passada essa introdução o acesso passa a ser somente em holandês. 

17 Não foram encontrados dados quanto a abrangência dos Correios, mas manifestação 
institucional afirmando que a falta de entrega externa de correspondências não implica em falta de 
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Apesar da essencialidade desses dois serviços, a cobertura está longe de ser 

completa. Uma pesquisa realizada pelo IBGE “(…) mostra que 57,8% dos domicílios 

[brasileiros] possuem acesso à internet (…) [enquanto que] a penetração da internet 

nos domicílios de países desenvolvidos é de cerca de 83,8%” (SANTOS, 2016). 

É importante desde já ressaltar, numa perspectiva pragmática, que os órgãos 

e tecidos de indivíduos residentes em áreas de difícil acesso jamais seriam 

transplantados. Isso porque, como elucidado no capítulo anterior, a inescapável 

realidade dos transplantes exige procedimentos avançados de medicina, com 

instalações apropriadas e constante monitoramento médico especializado, bem como 

célere resposta de profissionais para estabilizar o potencial doador e impedir a morte 

dos demais órgãos, respeitado o tempo de isquemia. 

A população de áreas rurais sequer recebe adequado tratamento básico de 

saúde, não tendo à sua disposição as avançadas instalações hospitalares e a rápida 

resposta no socorro necessárias para a concretização do transplante de órgãos. 

Também cabe ponderar que o interesse das autoridades nesses indivíduos à 

margem da sociedade só surge em dois momentos: quando é relevante para embasar 

algum argumento e durante as eleições. 

Ainda assim, é relevante tratar do tópico, mais como uma resposta ao esperado 

levantamento do que uma utópica perspectiva de concretização. 

 É justamente a preocupação com a coleta de votos que resolveria o dilema, já 

que há uma enorme preocupação de convocar o maior número de eleitores para as 

urnas, sendo fornecido amplo transporte gratuito àqueles residentes em zonas rurais. 

Lei nº 6.091/74. Art. 1º Os veículos e embarcações, devidamente abastecidos 
e tripulados, pertencentes à União, Estados, Territórios e Municípios e suas 
respectivas autarquias e sociedades de economia mista, excluídos os de uso 
militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte 
gratuito de eleitores em zonas rurais, em dias de eleição (BRASIL, 1974). 
(grifos meus). 

Seria muito pouco trabalhoso acrescentar nos procedimentos eleitorais a 

oportunidade da pessoa que não tem interesse na doação de seus órgãos e tecidos 

manifestar tal oposição. Outra possibilidade, com maior gasto público, seria a de 

fornecer transporte ou acesso especificamente para essa manifestação. 

                                            
cobertura, cumulada com notícias de cidadãos que precisam andar dezenas de quilômetros para 
acessar uma agência dos Correios, implica que ainda que essa cobertura seja supostamente ampla, 
não é um real acesso ao serviço. 
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Como se percebe, já existem previsões no ordenamento pátrio possibilitando o 

acesso dos moradores de áreas rurais ao direito de manifestação de vontade, sendo 

a altruística vontade de doar os órgãos, merecedora dessa movimentação estatal.  

 

2.2.1.2. Pessoas incapazes de manifestar sua vontade 

 

Naturalmente que pessoas que não podem juridicamente manifestar sua 

vontade também não poderão se opor à doação presumida e, por esse motivo, devem 

existir regras específicas para melhor regular as diferentes formas de incapacidade. 

O direito civil já se encarregou de regular a matéria de forma geral, devendo a 

presunção de doação seguir nos mesmos moldes. 

Dito isso, seria interessante o debate quanto à doação de órgãos de crianças e 

adolescentes. Aqueles menores de 16 anos são tidos pelo ordenamento como 

absolutamente incapazes, cabendo as decisões da vida civil a seus genitores, ou 

demais responsáveis.  

Com isso, seria conveniente a manutenção do sistema vigente de doação com 

autorização da família especificamente quanto aos menores de 16 anos, sendo os 

pais questionados após a morte encefálica se desejariam realizar a doação dos 

órgãos e tecidos de seu filho, já que não seria válida a presunção da vontade de 

doação daqueles que sequer podem manifestar sua vontade. 

Apesar da enorme dor no momento da decisão, que certamente afeta o número 

de doações, trata-se de ato de muita importância, dado o número reduzido de órgãos 

de crianças e o alto número de pacientes que aguardam um transplante, muitas vezes 

desde o nascimento, sendo dever do Estado promover a conscientização popular 

quanto ao ato. 

Um modelo alternativo seria presumir a aquiescência dos pais quanto à doação 

dos órgãos dos filhos, cabendo àqueles se oporem como na doação de seus próprios 

órgãos, através meios abordados neste capítulo. No entanto, este autor não se filia a 

tal posicionamento, que causaria grande inquietação da população, ferindo a 

presunção da doação de uma forma geral. 

  Já para os maiores de 16 anos acredita-se que seria válida a manifestação 

prévia de vontade, por via documental, sobrepondo a vontade da família do 

adolescente, que seria consultada somente na ausência de tal disposição. 
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A presunção de vontade de doação dos maiores de 16 e menores de 18 anos 

não seria prática, pois, diferentemente das crianças e adolescentes de mais tenra 

idade, que em regra só podem receber órgãos de outras crianças, os maiores de 16 

anos podem receber órgãos de adultos, já que há compatibilidade de tamanho dos 

órgãos. 

Assim, a antecipação da presunção de doação em dois anos traria pouca 

vantagem à sociedade, não se justificando. 

 Por fim, vale relembrar que as pessoas com deficiência adquiriram integral 

capacidade civil com a edição da Lei nº. 13.146/2015, conhecida como Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 
sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas 
(BRASIL, 2015). 

Excepcionalmente, as pessoas com deficiência poderão ser submetidas à 

curatela, cabendo a decisão quanto à destinação de seus órgãos, neste caso, ao 

curador e aos familiares, como nos demais atos da vida civil. 

 

2.3. Incentivos à doação de órgãos e tecidos 

 

Além da presunção de doação seria ideal a oferta de incentivos para que os 

indivíduos tenham ainda mais interesse em permanecerem no cadastro de doadores 

de órgãos. Esse tipo de benefício já é oferecido no Brasil, recebendo inclusive, recente 

avanço, mas ainda são tímidas as medidas se comparadas com as de outros países. 

Pode parecer paradoxal um incentivo ao altruísmo, porém na realidade o 

aumento dos números de doadores releva o real benefício da política pública. 

Há muito, os doadores de sangue recebem o restante do dia da doação de 

folga, tanto para uma recuperação, ainda que não muito necessária, pois a doação de 

sangue, em regra, não causa efeitos colaterais perceptíveis no indivíduo bem 

alimentado e hidratado, como também um pequeno benefício para recompensar 

aqueles que decidiram realizar a altruística doação. 

 

2.3.1. Isenção nas inscrições de concursos 
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Recentemente foi publicada a Lei federal nº. 13.656, de 30 de abril de 2018, 

que confere isenção das taxas de inscrições nos concursos públicos federais àqueles 

que sejam doadores de medula óssea. 

Art. 1º. São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos 
para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou 
entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União: 

I – os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar 
mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; 

II – os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas 
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2018). 

A intenção é nobre e caminha no sentido correto, entretanto a implementação 

não foi bem planejada, pois a redação da norma é ambígua no termo “candidatos 

doadores”, criando divergências em sua aplicação. 

Isso porque a doação de medula óssea, contemporaneamente, funciona da 

seguinte forma: a pessoa interessada se dirige a um hemocentro e retira uma pequena 

amostra de sangue, que serve para aferir a compatibilidade dessa junto aos pacientes 

que precisam de transplante, passando a fazer parte do Registro Nacional de 

Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME); no futuro, sendo encontrada 

compatibilidade entre um paciente e um doador, esse é notificado para informar se 

deseja proceder com a doação.18 

Como se percebe, a pessoa interessada em ser uma doadora em um primeiro 

momento apenas faz parte de um cadastro, não tendo efetuado a doação. Seria ela 

considerada doadora, ou só aquela que efetivamente teve parte da sua medula óssea 

retirada pode gozar do benefício em tela? Por ser uma norma tão recente ainda não 

houve consolidação de entendimento, mas já há divergência nas posturas das bancas 

de concursos públicos. 

O segundo problema deste incentivo em particular é se seria realmente eficaz, 

havendo manifestação do próprio Instituto Nacional do Câncer, responsável pelo 

REDOME, repudiando a norma. 

Conforme o INCA, a identificação de doadores depende, além de aspectos 
técnicos de compatibilidade genética, do comprometimento dos doadores 
que se cadastram, por exemplo, com a manutenção dos dados pessoais 
atualizados. “Por este motivo, o REDOME não apoia a isenção da taxa de 

                                            
18 Para maiores informações é possível acessar o site do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 

responsável por gerir o REDOME, disponível em: <http://redome.inca.gov.br/doador/como-se-tornar-
um-doador/>. 
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inscrição em concurso público como um incentivo ao cadastro de 
doação de medula óssea, pois entende que a inclusão de novos doadores 
representa um aspecto estratégico no que se refere à manutenção e 
expansão do Registro brasileiro, e deverá seguir preceitos técnicos a fim de 
garantir o sucesso de uma atividade que é parte fundamental da política 
pública de transplantes de órgãos e tecidos” (VILELA, 2018). (grifos meus). 

A preocupação do Instituto Nacional do Câncer é de que a norma culminaria 

num grande aumento de pessoas manifestando a intenção de serem doadoras, sem, 

no entanto, terem reais intenções de concretizarem a doação. 

É uma preocupação válida, pois dar falsas esperanças aos pacientes que 

aguardam por tanto tempo um órgão ou tecido compatível, na maior parte das vezes 

em precária saúde, é uma atitude cruel, deturbando o propósito do incentivo e de toda 

a natureza da doação de órgãos. 

Ainda assim, novamente numa perspectiva pragmática, deve-se pensar que 

esses indivíduos, ainda que somente interessados no incentivo concedido, 

possivelmente jamais fariam parte do REDOME, seja por falta de interesse ou de 

informação. Havendo compatibilidade, serão solicitados a fazerem uma importante 

decisão, se concretizam a doação ou não e, se não estivessem no cadastro, sequer 

lhes seria dada a oportunidade de salvar uma vida. 

Portanto, ainda que as pessoas deturbem a intenção do incentivo, qualquer que 

seja, o fato dos cadastros de doadores aumentarem e ser dada a faculdade de salvar 

vidas a mais pessoas, justifica a existência do incentivo na visão deste autor, apesar 

de repudiar a conduta desses indivíduos que a princípio só desejam a vantagem 

ofertada, sem pretensões de serem doadores. 

 

2.4. Campanhas publicitárias 

 

Outro ponto do sistema de transplantes que apresenta grande carência é o 

publicitário. O Estado não atua como deveria para garantir a conscientização da 

população acerca da importância da doação de órgãos e transplantes, sendo tema 

muito pouco discutido em nossa sociedade. 

Para o retorno da presunção de doação no Brasil é imprescindível uma prévia 

e intensa campanha de esclarecimento da sociedade, que é ignorante de todos os 

aspectos do transplante de órgãos. 

Existe um medo da população de que em tal sistema o diagnóstico de morte 

encefálica seria fraudado, com o intuito de extração de órgãos do indivíduo, sem que 
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esse tivesse verdadeiramente falecido. Este autor encontrou também uma grande 

sensação de desconfiança geral no Estado por parte daqueles com quem discutia o 

tema deste trabalho, sendo argumentado que a corrupção fatalmente alcançaria o 

sistema de transplante de órgãos, como supostamente ocorre em todos os setores 

governamentais. 

De plano é preciso apontar que toda e qualquer proposta poderia ser 

descartada sob o argumento de corrupção. A título de exemplo, a corrupção sem 

dúvida pode afetar, e afeta, a educação primária pública, mas não é por isso que 

deixaremos de financiar escolas e creches. Essa prática deve ser combatida de todas 

as formas, sendo um enorme mal ao país, mas não se pode deixar de adotar medias 

vanguardistas por receio de deturpação. 

Noutro ponto, não é muito racional o argumento de corrupção no sistema de 

transplantes. Certamente é passível de violações, mas muito menos que as demais 

atuações públicas. Isso porque não haveria ganho para o agente improbo em realizar 

o transplante quando não fosse devido. 

Os protocolos vigentes brasileiros, como já mencionado, exigem que o 

diagnóstico de morte encefálica seja feito por dois médicos distintos, atuando 

individualmente, após uma série de exames confirmatórios e, além disso, que esses 

não podem participar do transplante de órgãos e tecidos. Em caso de diagnóstico de 

morte encefálica uma equipe especializada é acionada e comparece ao hospital que 

se encontra o potencial doador, muitas vezes essa se desloca vários quilômetros, pois 

se concentram nos grandes centros. 

Após essa atuação os órgãos retirados se destinam obrigatoriamente aos 

primeiros pacientes que atenderem os requisitos para os transplantes, como 

compatibilidade e tempo hábil de deslocamento.  

Portanto, a preocupação quanto à corrupção no sistema de transplantes não é 

racional e, ainda que fosse, não poderia desmotivar a adoção da doação presumida, 

como exposto. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ABUSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.083-32/01 

 

Analisada a realidade dos transplantes no Brasil e as vantagens do sistema de 

doação presumida, passa-se a ponderar o instituto da medida provisória no 

ordenamento brasileiro, com o intuito de analisar a constitucionalidade daquela que 

alterou a forma de consentimento da doação de órgãos, editada por Fernando 

Henrique Cardoso em 2001. 

O instituto da medida provisória foi incorporado do direito italiano pela 

Constituição Federal de 1988 como ferramenta excepcional para o Administrador lidar 

com situações urgentes, que não poderiam esperar o trâmite legislativo usual. 

O texto original da Constituição, vigente no momento da edição da questionada 

medida, previa a criação dessas da seguinte forma: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será 
convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.  

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua 
publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas 
delas decorrentes (BRASIL, 1988). (grifos meus). 

Percebe-se que foi dado amplo poder ao Presidente da República, 

possibilitando esse sanar relevantes crises que demandassem de urgência, sendo as 

medias editadas submetidas de imediato ao Congresso Nacional. Até a previsão de 

que o recesso seria interrompido e que os congressistas, vindo dos mais distantes 

estados, deveriam se reunir em cinco dias, demonstra o nível de urgência que se 

pretendia solucionar com a medida provisória. 

É natural que em um Estado Democrático de Direito o sistema legislativo seja 

complexo e, consequentemente, vagaroso, já que são ouvidos diversos grupos e 

ponderadas as opiniões, para posteriormente serem votadas as medidas em pauta. 

Nosso sistema legislativo é ainda mais lento, pois adota um modelo bicameral, com 

Câmara dos Deputados e Senado Federal atuando separadamente, revisando a 

norma apresentada pela outra casa. 

Essa demora para aprovação de novas leis, desde que seja justificada pela 

profunda discussão que essa instiga, não é objetivamente prejudicial, sendo 
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importante para assegurar compatibilidade dos projetos de lei com as previsões da 

Constituição Cidadã e a vontade da população representada. 

Ocorre que o instrumento das medidas provisórias foi completamente 

deturbado pelos Presidentes da República desde a sua criação, que passaram a editá-

las descaracterizada e reiteradamente, essencialmente legislando, sem o arcabouço 

da competência para tanto. 

O uso da medida provisória, no entanto, deu poderes excessivos ao 
Executivo, diz o relator da Constituinte, ex-deputado Bernardo Cabral (PMDB-
AM), que tem reparos à Constituição que ajudou a escrever há 25 anos. "O 
fio condutor filosófico da Comissão de Sistematização (que fez o texto-base 
da Constituição) era todo voltado para o sistema parlamentarista. O plenário 
derrubou esse modelo parlamentarista e aprovou o presidencialista, mas 
manteve as medidas provisórias. Fiz advertências de que a MP só pode 
coexistir com o parlamentarismo. Desprezaram-nas e o resultado foi a 
transformação do presidente da República no papel de usurpador das 
funções do Congresso" (BRESCIANI, 2013). (grifos meus). 

Tanto é que o instituto da medida provisória recebe duras críticas, tendo sido 

inspirado no modelo italiano, sem contudo se realizar que um contrapeso para tal 

ferramenta era a responsabilidade do Primeiro-Ministro pela edição do ato urgente, 

que se não fosse aprovado como tal resultaria na sua queda, ou seja, remoção e 

substituição por outro apontado pelo Parlamento, o que não acontece no sistema de 

governo presidencialista, como o brasileiro. 

No entanto, o modelo italiano é bem diverso do brasileiro, já que na Itália o 
sistema de governo é o parlamentar, e o art. 77 da citada Constituição 
estabelece que o “Governo” (Gabinete, por intermédio do Primeiro-Ministro 
adotará o “provimento provisório com força de lei” sob sua responsabilidade 
política. (…) Nesse sentido, inquestionável a sua melhor adequação ao 
sistema de governo parlamentar (LENZA, 2016, p. 713). 

Muito se discute quanto à natureza jurídica da medida provisória, não havendo 

um consenso doutrinário quanto ao tópico, filiando-se este trabalho à corrente que 

entende a medida provisória como ato administrativo, ainda que com força de lei. 

Saber qual a natureza da medida provisória também é uma questão 
controvertida. O principal problema é saber se ela é ou não um ato legislativo. 
Enquanto alguns defendem que, por integrar o rol do artigo 59 da 
Constituição, o qual enumera as espécies normativas que passam pelo 
processo legislativo, e, por ter força de lei, ela seria um ato legislativo; outros, 
como Ivo Dantas e Marco Aurélio Greco defendem que não, pois norma 
jurídica com força de lei não é o mesmo que lei. Além disso, de acordo com 
a Constituição, a medida provisória pode ser convertida em lei, não tendo 
sentido converter em lei algo que já é (GONÇALVES, 2002). 

A Constituição da República coloca a medida provisória dentro da enumeração 

de normas compreendidas pelo processo legislativo. 
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Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - leis ordinárias; IV - 
leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos; VII - 
resoluções. (BRASIL, 1988). 

Ainda assim, sua natureza não pode ser extraída de tal dispositivo, sendo um 

equívoco sua inclusão no citado rol, não estando presente no texto originalmente 

aprovado da Constituição da República, como coloca José Afonso da Silva: 

(…) as medidas provisórias não constavam da enumeração do artigo 59 como 
objeto do processo legislativo, e não tinham mesmo que constar, porque 
sua formação não se dá por processo legislativo. São simplesmente 
editadas pelo Presidente da República. A redação final da Constituição não 
as trazia nessa enumeração. Um gênio qualquer, de mau gosto, ignorante, e 
abusado, introduziu-as aí, indevidamente, entre a aprovação do texto final 
(portanto depois do dia 22.09.88) e a promulgação-publicação da 
Constituição no dia 05.10.88 (SILVA apud LENZA, 2016, p. 714)19. (grifos 
meus). 

Com isso, não sendo a medida provisória um ato legislativo, e por óbvio não 

caracterizando um ato judicial, que deve ser emanado pela autoridade judicial, resta 

a conclusão de que as medidas provisórias são atos administrativos, ainda que 

gozando de força de lei. Cabe apontar que elas se enquadram certeiramente na 

conceituação ofertada por Hely Lopes Meirelles: 

Temos, assim, na atividade pública geral, três categorias de atos 
inconfundíveis entre si: atos legislativos, atos judiciais e atos administrativos. 
(…) Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria 
(MEIRELLES, 2016, p. 173). (grifos meus). 

Atendo ao tema deste trabalho, voltamos a analisar a medida provisória que 

alterou o consentimento do transplante de órgãos. Essa foi unilateralmente editada 

pelo Presidente da República, agindo como chefe de governo, não chefe de estado, 

já que, havendo previsão na constituição estadual e na lei orgânica, respectivamente, 

pode o governador e o prefeito, que são chefes de governo, editarem medidas 

provisórias. Tem-se, portanto, que foi editada na qualidade de usual administrador 

público do Presidente da República. 

Além disso, a referida medida certamente tinha por fim imediato extinguir o 

direito de manifestação do indivíduo, concedendo novo direito à família do potencial 

                                            
19 A manifestação foi retirada por Pedro Lenza da obra de José Afonso da Silva “Curso de 

direito constitucional positivo”, não sendo possível a consulta por este autor. 
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doador, concluindo, portanto, a caracterização como ato administrativo e, sendo 

assim, vinculado aos requisitos desses.  

Ocorre que a referida medida provisória não cumpre com os requisitos 

necessários para sua formação como ato administrativo. Ainda como ensina Hely 

Lopes Meirelles (2016, p. 175-179), o ato administrativo pressupõe a existência de 

cinco básicos requisitos necessários para sua formação: competência, finalidade, 

forma, motivo e objeto. 

A competência é o poder atribuído ao agente para exercício de específica 

função, que, no caso da medida provisória, cabe de fato ao Presidente da República. 

Entretanto, numa ponderação moral, não essencialmente jurídica, questiona-

se a legitimidade do Presidente da República para alterar uma lei, que sem dúvida só 

foi editada depois de longo debate no Congresso, já que dividia a opinião pública, de 

maneira tão brusca, simplesmente editando medida provisória e efetivamente 

revogando a vontade do legislador. 

Como se sabe, a separação dos poderes é modelo essencial para o 

funcionamento de um Estado Democrático de Direito, no qual cada um dos três 

grandes poderes funciona, no clássico jargão, como freios e contrapesos uns aos 

outros. 

Em uma perigosa simplificação, com o intuito de contextualizar para o leitor não 

jurista, o Poder Legislativo, que possui a essência da representatividade da população 

brasileira, fica encarregado de legislar, isso é, criar novas normas que refletem a 

vontade da sociedade, bem como de fiscalizar o Poder Executivo. Esse, por outro 

lado, tem o encargo de executar as normas criadas pelo Legislativo, para tanto lhe 

compete o poder de criar regulamentações, ou seja, normas que especificam a 

vontade posta em lei pelo Legislativo, colocando-a em prática, mas sem divergir da 

intenção do legislador. Já o Poder Judiciário permanece inerte, até que alguém lhe 

indique um abuso para dirimir, garantindo que o ordenamento jurídico seja cumprido. 

A ideia por trás do sistema é muito bela, mas não tem seguido como entendida. 

O Poder Executivo tomou para si o poder de legislar, já que referida medida alterou 

completamente o sistema de consentimento previsto na lei ordinária específica, indo 

em sentido oposto ao por ela previsto. 

Quanto à finalidade, o objetivo do ato administrativo deve ser de atender ao 

interesse público, já que “a Administração Pública só se justifica como fator de 

realização do interesse coletivo, seus atos hão de se dirigir sempre e sempre [sic] para 
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um fim público, sendo nulos quando satisfizerem pretensões descoincidentes do 

interesse coletivo” (MEIRELLES, 2016, p. 176). 

É altamente questionado se houve real interesse público na edição da Medida 

Provisória nº. 2.083-32/01 ou se a intenção era de passar medida de interesse de um 

único grupo, antes da alteração das normas de criação de medias provisórias, que já 

estava há muito em debate. 

Sabia-se que seria aprovada em pouco tempo a proposta de Emenda à 

Constituição de nº. 472/1997, estando tramitando entre as casas para adequada 

redação no ano de 2001, sendo finalmente publicada como Emenda Constitucional 

nº. 32, datada de 11 de setembro de 2001, pouco mais de seis meses após a edição 

da questionada medida provisória. 

Não é possível saber ao certo as intenções do então Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso, mas a carência de adequada fundamentação na edição 

da emenda e no posterior veto à lei de conversão, como tratado no primeiro capítulo 

deste trabalho, corrobora para a suposição de que a intenção por trás da norma era 

de trazer vontade conservadora ao ordenamento pátrio antes da publicação da 

referida emenda constitucional. 

A pressa para edição antes da publicação da referida emenda constitucional se 

justifica por conta de restrição imposta por essa às emendas provisórias, notadamente 

a vedação quanto à matéria relativa à cidadania. 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional. 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:  

I – relativa a: 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 
eleitoral; (BRASIL, 2001). 

Isso porque a concepção quanto cidadania evoluiu, passando a englobar os 

direitos civis e, dentre esses, as liberdades individuais, como a disposição do próprio 

corpo. Essa interpretação da Emenda Constitucional nº. 32/2001 é reforçada pela 

expressa previsão de direitos políticos no mesmo rol tratado, que culminaria numa 

redundância fosse outra a interpretação do conceito de cidadania. 

[O] entendimento de cidadania não se coaduna com o daqueles 
doutrinadores que somente a entendem no seu aspecto político, ou seja, 
aquele do cidadão que somente exerce sua cidadania através do voto. Nossa 
visão sobre esse atributo conferido pelo Estado é no sentido de que ele 
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somente pode ser exercido plenamente quando se tem reconhecido 
seus direitos civis, políticos e sociais plenamente (SOUSA, 2012). (grifos 
meus). 

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e 
sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. 
Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. 
Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos. 
(…) Se pode haver direitos civis sem direitos políticos, o contrário não 
é viável. Sem os direitos civis, sobretudo a liberdade de opinião e 
organização, os direitos políticos, sobretudo o voto, podem existir 
formalmente mas ficam esvaziados de conteúdo e servem antes para 
justificar governos do que para representar cidadãos (CARVALHO, 2002, p. 
10). (grifos meus). 

Especificamente quanto à forma do ato administrativo a Medida Provisória nº. 

2.083-32/01 cumpriu com o requisito, razão pela qual passamos a analisar o motivo 

do ato. 

Os atos administrativos podem ou não ser motivados, a depender do conteúdo 

desse. A Lei nº. 9.784/99, aplicável aos processos administrativos, estabelece quais 

devem conter motivação expressa, servindo de analogia para a medida provisória. 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (…) 

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 
do ato. (BRASIL, 1999). 

Com isso, percebe-se que a edição de uma medida provisória deve ser 

motivada, o que não ocorreu, como se abordou no primeiro capítulo deste trabalho. 

Além do motivo do ato no senso comum, a própria Constituição impõe dois outros 

requisitos de motivação para a criação de uma medida provisória: relevância e 

urgência. 

Entende-se que “o pressuposto relevância está presente quando é necessária 

uma norma de nível legal” (GONÇALVES, 2002). Já a urgência “está caracterizada 

quando é impossível se esperar o tempo do processo legislativo ordinário” 

(GONÇALVES, 2002). 

Imprescindível chamar atenção para a completa falta de urgência na 

questionada medida provisória. Sem dúvidas o transplantes de órgãos e tecidos é 

tema de enorme importância, entretanto, a importância por si não é suficiente para 

justificar a edição de uma medida provisória. 
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A redação original da Lei n°. 9.434/97 permaneceu em vigor por quatro anos, 

sendo impossível, por qualquer parâmetro imaginável, se justificar a impossibilidade 

de se aguardar novo processo legislativo ordinário para eventual alteração da matéria. 

Por fim, o objeto, que “identifica-se com o conteúdo do ato, através do qual a 

Administração manifesta seu poder e sua vontade” (MEIRELLES, 2016, p. 178). 

O objeto da Medida Provisória nº. 2.083-32/01 é a própria alteração da forma 

de consentimento da doação de órgãos e transplantes, que passamos a analisar 

materialmente, tendo como parâmetro a Constituição da República. 

A proteção a dignidade da pessoa é tema muito debatido no âmbito jurídico, 

sendo tratado por inúmeros doutrinadores, civilistas e constitucionalistas, trazendo 

consequências em todos os ramos do Direito. 

Dentro desse conceito maior, podemos extrair a liberdade do indivíduo como o 

primordial direito fundamental. Essa liberdade inclui a de consciência, manifestação 

de vontade e disposição do próprio corpo. 

A expressa vedação à possibilidade de manifestação em vida do doador quanto 

a seu desejo de ter seus órgãos e tecidos doados é gravíssima violação dos direitos 

de primeira dimensão, contrariando todo o avanço alcançado na proteção dos direitos 

humanos.  

Até a primeira norma brasileira, da década de 60, já permitia a disposição em 

vida do corpo do indivíduo para depois da morte, permanecendo a regra até durante 

a ditadura, para ser excluída do ordenamento pátrio pela edição da medida provisória 

questionada. 

Noutro tom, o retrocesso em remover a presunção de doação de órgãos e 

tecidos também é violadora da Constituição da República. Isso porque ela 

expressamente prevê, como objetivo fundamental da República, a construção de uma 

sociedade solidária. A doação de órgãos, ato totalmente altruístico, sem qualquer 

ganho para o doador, é a concretização de solidariedade e, ainda assim, a presunção 

de doação foi substituída pela vontade da família, que como visto, não alcança a 

conduta almejada pela Constituição. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (BRASIL, 1988) 

A questionada medida provisória também viola expressa disposição 

constitucional, que exige que a lei facilite a remoção de órgãos para fins de 
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transplante. A previsão constitucional claramente contraria o retrocesso trazido pela 

referida medida, novamente indicando para sua inconstitucionalidade. 

Art. 199 (…) 

§ 4º 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 
(BRASIL, 1988). 

A alteração da presunção de doação também representa uma violação ao 

direito à vida dos pacientes que aguardam um órgãos compatível para transplante, 

isso porque a omissão estatal na conscientização da população e o comissivo 

aumento da dificuldade de se concretizar uma doação, contrariando a Constituição da 

República, priva esses pacientes de órgãos que lhes estariam disponíveis, diminuindo 

significativamente suas chances de sobrevivência e, portanto, seu direito à vida. 

Temos portanto uma medida desmotivada, que não cumpre com seus 

requisitos formais de validade, viola direitos fundamentais e descumpre os preceitos 

previstos na Constituição da República. 

A edição dessa medida provisória foi problemática do ponto de vista jurídico, 

que reflete a infeliz tendência de defesa de direitos individuais, ou de seletos grupos, 

na política brasileira. Sua lei de conversão se encontra envenenada por tal origem, 

padecendo dos mesmos vícios materiais que a inconstitucional medida provisória que 

lhe deu origem, sendo, portanto, da mesma forma inconstitucional, devendo ser 

extirpada do ordenamento pátrio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A doação de órgãos e tecidos é tema pouco discutido no Brasil, nascida tal 

aversão ao medo de se falar do momento da morte. Ainda assim, é de extrema 

relevância que seja debatido e compreendido pela sociedade, que só assim poderá 

fazer uma livre manifestação de vontade, sem a influência dos medos e preconceitos 

erroneamente disseminados. 

Na realidade o transplante é um procedimento complexo, nascido de decisão 

altruísta, que depende de uma série de fatores para sua concretização. É a soma 

desses fatores que dificulta a aquisição de um novo órgão por aqueles pacientes que 

aguardam nas longas filas de espera pela chance de uma nova vida. 

Alguns desses requisitos são inalteráveis, como compatibilidade entre doador 

e receptor, porém existem aqueles que dependem de uma atuação do Estado, como 

avançada estrutura de hospitais e o modelo de consentimento. 

O Brasil adotou inicialmente tímido modelo de doação de órgãos e tecidos, 

possibilitando a manifestação de intenção de doação em vida e, na ausência dessa, 

conferindo aos familiares do doador potencial a decisão quanto ao destino dos órgãos 

do falecido. 

Posteriormente, seguindo proeminentes avanços normativos europeus, o Brasil 

adotou, através da Lei n°. 9.434/97, o modelo de presunção da doação, na qual todos 

as pessoas seriam doadoras, se atendidas as condições biológicas para tanto, 

podendo aqueles que não desejassem tal destino a seus órgãos manifestar oposição 

em vida, deixando de ser um potencial doador. 

Diante da falta de conscientização da população por parte do Estado, a norma 

não foi amplamente bem recebida, sendo consequentemente editada a Medida 

Provisória nº. 2.083-32/01, que alterou a forma de consentimento, passando a decisão 

ser exclusivamente da família do potencial doador. 

Ocorre que tal norma não cumpriu com seus requisitos de validade, usurpando 

o Presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, a função do 

legislador, violando de forma desmotivada a lei então vigente, assim como a 

Constituição da República. 

Como visto, a referida medida provisória carece de validade, indicando que foi 

expedida para adequar o ordenamento à vontade de grupo conservador no país, 

retrocedendo o sistema de doação brasileiro para o pior estado desde sua criação. 
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A alteração se mostrou altamente prejudicial à sociedade, já que as famílias, 

confrontadas com a difícil decisão de autorizar um transplante de órgãos do ente, 

momentos após a notícia de seu falecimento, tem a tendência de negar 43% (quarenta 

e três por cento) das vezes o altruístico procedimento, ainda que violando a vontade 

do indivíduo, 

 Diante dessa situação, seguindo nova onda de reforma normativa europeia, 

recomenda-se o retorno ao modelo de doação presumida, que, apesar de não sanar 

o problema sozinho, certamente iria diminuir significantemente o número de pacientes 

nas filas de espera por um órgão, concedendo-os nova vida. 

Para o sucesso de tal modelo é imperativo que a população seja conscientizada 

de seus benefícios, sendo assegurada da possibilidade, e facilidade, de oposição à 

doação, caso não seja sua vontade realizar esse último ato, bem como tranquilizada 

de seus medos, que se mostram irracionais, nascidos da ignorância do tema, criada 

pela omissão estatal de realizar campanhas públicas de esclarecimento. 

Basta uma simples alteração normativa para reascender importante debate 

social, num único ato aumentando significativamente o números de potenciais 

doadores e passando a respeitar liberdades individuais até então ignoradas. 
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