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RESUMO 

 
A face é elemento nuclear da expressão do ser humano. Por diversos motivos, 
entretanto, pode haver a desfiguração do rosto, prejudicando-se a identificação da 
pessoa, a autoestima, a convivência social e aspectos funcionais de sua saúde. 
Beneficiando essas pessoas, com o aprimoramento das técnicas médicas, é possível 
se falar em realização de transplantes de face. No que concerne ao Direito, ressaltam-
se os efeitos do uso do rosto de uma pessoa por outra. Examinaram-se os direitos da 
personalidade, contextualizando-os ao tema proposto, apurando-se principalmente 
que o direito civil tutela a integridade física em decorrência da ideia de bem estar, 
além de que o direito ao cadáver é garantido como projeção do direito ao corpo como 
coisa futura e que os direitos à identidade e à imagem são resguardados ao 
proporcionar a melhor projeção da pessoa perante a sociedade e a designação de si 
mesmo. Em relação à autonomia e os atos da disposição do corpo, tem-se como mais 
adequado o seu exercício respaldado no ordenamento jurídico sistematicamente 
considerado, de modo a legitimar a disposição do rosto para doação e o recebimento 
da face. Compatibilizando-se os direitos da personalidade do doador e do paciente 
receptor, amparados pela dignidade da pessoa humana, deve-se  respeitar a 
autonomia privada, exercida e documentada por um termo de consentimento livre e 
esclarecido próprio para esses procedimentos, garantindo-se a disponibilização e 
recebimento das estruturas componentes da face em consonância com os princípios 
da autonomia e da beneficência, o que demandaria atualização legislativa, específica, 
a fim de se regulamentar as peculiaridades do procedimento. 
 
Palavras-Chave: Direitos da Personalidade. Autonomia Privada. Normatização dos 
Transplantes. Transplantes de Face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The face is, without a doubt, a core element of the expression of the human behave. 
However, for various reasons, there may be face disfigurement, leading to problems 
on the personal identification, losses on self esteem, social living and funcional aspects 
of their health. Benefiting those people, with the help of  advanced medical techniques, 
nowadays the face transplant is a reality. Concerning the Law, the effects of the use 
of the face of one person for another are emphasized. In this way, personality rights 
were examined, contextualizing them to the proposed theme, and it was found that 
civil law protects physical integrity as a result of the idea of well-being, besides that the 
right to the corpse is guaranteed as a projection of the right to the body as a future 
thing and that the rights to identity and image are protected by providing the best 
projection of the person before society and the designation of himself. Regarding the 
autonomy and acts of the body's disposition, it was considered as most appropriate its 
exercise respautado in the legal system systematically considered, in order to 
legitimize the disposition of the face for donation and the reception of the face. By 
harmonizing the rights of the personality of the donor and the recipient patient, 
protected by the dignity of the human person, private autonomy must be respected, 
exercised and documented by a free informed consent term for these procedures, 
ensuring the availability and reception of the component structures of the face in 
accordance with the principles of autonomy and beneficence, which would require 
legislative updating, specific, in order to regulate the peculiarities of the procedure. 
 
Key words:: Personality Rights. Private Autonomy. Normatization of transplants. Face 
Transplantations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A face, sem dúvidas, é parte intrínseca do corpo, nuclear na expressão do ser 

humano, fortemente ligada a uma ideia de identidade da pessoa.  

Até um passado recente, apesar das diversas pesquisas médicas que já 

estavam em andamento, 1  falava-se em transplantes de face como uma prática 

futurista em filmes de ficção científica.2 Ao passar do tempo, com a evolução das 

investigações, a realização dos referidos procedimentos tornou-se uma realidade.  

A plausibilidade do transplante de face surgiu, de fato, por volta de 2002, 

quando um grupo de cirurgiões conseguiu realizar um transplante de mão (tecido 

composto) e assim cogitaram em estender a complexidade do procedimento e a 

similaridade dos tecidos aos transplantes de face.3 

Até então, eram realizados apenas transplantes de tecidos pré-fabricados, 

quando a necessidade desses era de pequena extensão (“pequenos” ou “mini” 

enxertos, com tecidos artificiais). A maior dificuldade nesses procedimentos, 

entretanto, envolvia aspectos como incompatibilidade da textura obtida com a pele 

natural e a necessidade de múltiplas revisões cirúrgicas, culminando em várias 

abordagens que desgastavam sobremaneira o paciente.4 

Em 27 de novembro de 2005, uma equipe de cirurgiões, coordenada pelo Dr. 

Bernard Devauchelle, na França, realizou o primeiro transplante parcial de face do 

                                                 
1  Nesse sentido, é possível mencionar, por exemplo, pesquisas iniciais em animais que foram 

realizadas até meados dos anos 2000 e que demonstraram a viabilidade do transplante de face, mas 
que até então não tinham sido realizadas em seres humanos em razão dos obstáculos cirúrgicos 
identificados pelos pesquisadores, além das implicações de cunho psicológico no paciente. 
(DEVAUCHELLE, Bernard et alii. Outcomes 18 Months after the First Human Partial Face 
Transplantation. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, 357;24, pp. 2451-2460, dez. 
2007, p. 2452.) 
2 Cf. OUTRA Face, A. Direção: John Woo. EUA, 1997. 155 min. 
3  DEVAUCHELLE, Bernard; DUBERNARD; Jean-Michel. Face Transplantation. The Lancet. 

Disponível em: < http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61252-0/fulltext >. 
Acesso em: 24 fev. 2016. 
4  SIEMIONOW, Maria; OZMEN, Selahattin; DEMIR, Yavuz. Prospects for Facial Allograft 

Transplantation in Humans. Plastic and Reconstructive Surgery.Disponívelem: < 
http://journals.lww.com/plasreconsurg/_layouts/15/oaks.journals.mobile/articleviewer.aspx?year=2004
&issue=04150&article=00015 >. Acesso em: 24 fev. 2016. 
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mundo. Com o transplante, a paciente beneficiada reaprendeu a falar, comer, respirar, 

sentir e até mesmo sorrir.5 

Existem outras várias pessoas no mundo que já passaram, com sucesso, por 

procedimentos de transplantes totais ou parciais de face. De 2005 e 2012, um 18  

pacientes foram submetidos ao procedimento de transplante de face, com resultados 

tidos como satisfatórios pelas equipes médicas, segundo os trabalhos publicados 

pelos profissionais.6 Até 2016, foram cerca de 30 cirurgias do tipo no plano mundial. 

Nesses procedimentos de transplante de rosto, em geral, pele e estruturas do 

rosto de um doador falecido, como enxertos de pele, de músculos, cartilagens e ossos, 

são transplantados para o paciente desfigurado.7 

Portanto, é inequívoco o caráter humanitário da prática, com fins terapêuticos 

(melhorando a qualidade de vida do paciente) e estéticos. Nesse contexto, existem 

aspectos de índole médica, psicológica, bioética, sociológica, filosófica e jurídica, 

dentre outros, que devem ser considerados. 

No que concerne ao Direito, é de ampla pertinência a inquietação acerca dos 

efeitos de realização dessas cirurgias, já que, sendo admitidas, é necessária a 

permissão do uso do rosto de uma pessoa por outra.  

Faz-se necessário, portanto, realizar análise da viabilidade da prática, 

considerando seus efeitos jurídicos, à luz da dignidade da pessoa humana e os 

direitos ao corpo e à identidade como desdobramentos inevitáveis dos direitos da 

personalidade. 

Em relação ao cadáver doador do rosto, questiona-se, nesse sentido, como 

se daria, considerando os preceitos do ordenamento jurídico brasileiro (principalmente 

segundo a Lei de Transplantes, Lei nº 9.434/97), a prévia concordância para o 

transplante de face, de acordo com os preceitos da autonomia privada, ante os 

preceitos de inviolabilidade e inalienabilidade do corpo humano, bem como da 

                                                 
5  DEVAUCHELLE, Bernard et alii. Outcomes 18 Months after the First Human Partial Face 

Transplantation. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, pp. 2451-2460, dez. 2007. 
6 POMAHAC, Bohdan et all. Three Patients with Full Facial Transplantation. The New England Journal 

of Medicine, Massachusetts, pp. 715-722, fev. 2012. 
7  DEVAUCHELLE, Bernard et alii. Outcomes 18 Months after the First Human Partial Face 

Transplantation. The New England Journalof Medicine, Massachusetts, pp. 2451-2460, dez. 2007. 



11 

 

existência de direitos que se protraem no tempo após a morte, como o direito à honra 

e à imagem.  

Não se pode esquecer, também, dos direitos da personalidade das pessoas 

vivas que recebem interferência da projeção dos direitos da personalidade de quem 

morreu, como o direito à disposição do corpo deste e o direito à honra daqueles que 

ainda vivem. 

Destaca-se, também, o fato de que o paciente que recebe a doação deve 

conhecer profundamente o tratamento e as consequências da sua aceitação, 

principalmente em decorrência da especificidade do caso e dos direitos envolvidos. 

Pergunta-se, ainda, ante a iminência, mesmo que a longo prazo, da 

massificação da realização dos procedimentos de transplante de face, se há a 

necessidade de se alterar a legislação brasileira vigente, a fim de se contemplar, de 

maneira específica, a hipótese e seus desdobramentos. 

Afinal, acredita-se que, brevemente, o Direito brasileiro será chamado a se 

manifestar, em larga escala, sobre os limites públicos e privados na seara da 

corporeidade. Algumas questões já despontam, inclusive nos tribunais superiores, 

como o caso dos transexuais; outras ainda não fazem parte da realidade pátria, como 

é o caso dos transplantes de face, mas que, em decorrência da rápida evolução da 

Medicina, certamente logo o farão.  

Tal suposição se torna ainda mais contundente pelo fato de o Brasil possuir 

um dos maiores programas públicos de transplantes do mundo, regulamentado pelo 

Decreto nº 2.268/97 (Sistema Nacional de Transplantes)8. 

Além do mais, é tradicionalmente aceita a ideia de que o Direito precisa 

acompanhar a evolução social, e, muitas vezes, pelas características próprias de seus 

institutos, não o faz, deixando, ou tardando, na tarefa de regular situações sociais 

importantes. 

                                                 
8  SOBRE o Sistema Nacional de Transplantes. Ministério da Saúde. Disponível em: 

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sas/transplantes/sistema-
nacional-de-transplantes>. Acesso em: 24 fev. 2016. 
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A pesquisa em relato se justifica, pois, pela verificação de uma dessas 

situações de evolução, encabeçada, nesse caso, pelas rápidas descobertas e 

aprimoramentos de técnicas médicas.  

Assim, para o Direito brasileiro, é indispensável a verificação da possibilidade 

ou não da permissão do uso do rosto de uma pessoa por outra, que é a essência do 

transplante de face. Tal análise deve ser realizada considerando o princípio da 

dignidade da pessoa humana, os direitos da personalidade e o exercício da autonomia 

privada, objetivo geral deste trabalho. 

Além do mais, consistem os objetivos específicos em: a) abordar o tratamento 

dos direitos da personalidade pelo ordenamento jurídico brasileiro, priorizando os 

mais relacionados a autonomia e corporeidade; b) discutir o espaço da autonomia 

privada na sede jurídica em relação aos atos da disposição do próprio corpo, c) 

identificar os critérios que possam servir de baliza para decisões que envolvam a 

tensão entre o público e o privado nos aspectos relacionados ao corpo e à identidade; 

e d) analisar a regulamentação jurídica e suas peculiaridades no concernente aos 

transplantes de face. 

Metodologicamente, este constitui um levantamento teórico, que se utilizando 

do método dedutivo, analisa qualitativamente diversas doutrinas e documentos 

correlatos ao tema. 

A premissa desta pesquisa repousa na teoria geral dos direitos da 

personalidade. Considerando a ideia da dignidade da pessoa humana, bastante 

evidente no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive como norma principiológica9, a 

                                                 
9 Entende-se, para os fins deste ensaio, que é relevante se determinar as espécies de normas jurídicas 

valendo-se dos ensinamentos de Dworkin e Alexy. Dworkin profere em seus escritos uma intensa crítica 
ao juspositivismo, explicitando seu entendimento de que este, ao compreender que o direito é um 
sistema formado apenas de regras, é insuficiente diante dos casos complexos, os quais, quando da 
decisão, o juiz não consegue identificar nenhuma regra aplicável e se vale da discricionariedade. Para 
o referido doutrinador, os princípios jurídicos caminham ao lado das regras, ambos espécies de normas 
jurídicas, possuindo, além da sua validade, um certo peso. Com efeito, as regras teriam que ser 
aplicadas completamente ou serem descartadas, ao passo que, no caso da colisão de princípios, deve 
ser feito um sopesamento, e o princípio que não prevalecer no caso concreto não será excluído do 
ordenamento jurídico, apenas não será aplicado àquela situação. Adotando outra visão, sob o mesmo 
pressuposto de Dworkin de que a discussão entre princípios e regras é de grau, Alexy entende que os 
princípios são espécies de normas estabelecendo que algo deve ser realizado na maior medida 
possível, ante as possibilidades fáticas e jurídicas, sendo, por isso, chamados de mandamentos de 
otimização. Assim, a colisão entre princípios deve ser resolvida mediante de um sopesamento entre os 
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admissão e observância dos direitos da personalidade é de inquestionável 

importância, sob pena de se estar negando a própria condição de dignidade ao 

homem, vez que o exercício daqueles direitos lhe proporciona esta condição. 

Com base no exposto, são tidas, a priori, como hipóteses as que vêm em 

sequencia. Em relação ao questionamento acerca da autorização ou não dos 

procedimentos de transplantes de face, considerando os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, parece ser possível a admissibilidade do uso do rosto de 

alguém por outrem, com base na dignidade da pessoa humana, a fim de resguardar 

direitos da personalidade. 

Sobre como se daria a prévia concordância do doador do rosto, cogita-se em 

que, ante a peculiaridade do caso, esta deveria acontecer de maneira diferenciada, 

tanto na obtenção dessa declaração de vontade quanto no concernente à autonomia 

de decisão que a família tem, pela Lei de Transplantes, para autorizar ou não a 

realização do procedimento.  

Por fim, ante a complexidade do tema, parece ser necessária a regulação 

específica, pelo ordenamento jurídico pátrio, nas mais diversas esferas, a fim de que 

se evitem problemas na apresentação e expedição de documentos, controles de 

identificação, entre outros aspectos. 

Assim é que se passa à análise, no segundo capítulo, da investigação dos 

principais direitos da personalidade relacionados ao transplante de face: o direito ao 

corpo, às partes do corpo e à integridade física; o direito ao cadáver, o direito à 

identidade; e o direito à imagem. 

Logo após, conduz-se ao estudo da autonomia privada e sua contraposição 

ao exercício dos direitos da personalidade, abordando-se, além disso, as noções 

gerais de autonomia, os limites ao seu exercício e a influência da vontade de terceiros. 

Por fim, estuda-se a prática dos transplantes de face no Brasil como desafio 

para a regulamentação jurídica. Discorre-se sobre a plausibilidade dos transplantes 

de face, a regulamentação dos transplantes no Brasil, os fundamentos que podem 

                                                 
princípios envolvidos no caso concreto. (SILVA, Virgílio Afonso. Princípios e regras: mitos e equívocos 
de uma distinção. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte: Del Rey, 
n. 1, pp. 607 – 630, jan./jun. 2003.) 
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amparar a realização desse tipo de cirurgia e a autonomia privada relacionada à 

disposição do rosto após a morte e aceitação do uso de outrem. 
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1 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E OS TRANSPLANTES DE FACE 

 

Antes do Cristianismo, o valor da pessoa era social, ou seja, poucos aqueless 

que gozavam de determinada colocação eram considerados pessoas e tinham direitos 

resguardados. Com a sua difusão, cujo pensamento funda-se na fraternidade, mudou-

se a mentalidade no sentido de se atribuir condição de igualdade e resguardar direitos 

existenciais, dentre os quais os direitos da personalidade. 

São diversos os conceitos expressos pela doutrina para determinar o que são 

os direitos da personalidade. Os naturalistas, como Limongi França, os relacionam às 

funções normalmente desempenhadas pelo homem, relacionando-os com atributos 

inerentes à própria condição humana.  

Já os positivistas, como De Cupis e Tobeñas, entendem que são direitos 

subjetivos relacionados à personalidade, formando sua essência, constituindo o 

mínimo necessário e imprescindível ao seu conteúdo.10 

Bittar, em perspectiva mais voltada para o jusnaturalismo, embasada, 

segundo ele, em pensamento doutrinário majoritário, defende o argument de que os 

direitos da personalidade são verdadeiros direitos inatos, cabendo ao Estado somente 

reconhecê-los e sancioná-los, protegendo a pessoa contra o arbítrio do poder público 

ou as investidas dos particulares.11 

Como se depreende, o mencionado doutrinador entende que os direitos da 

personalidade são: “[...] a) os próprios da pessoa em si (ou originários), existentes por 

sua natureza, como ente humano, com o nascimento; b) e os referentes às suas 

projeções para o mundo exterior (a pessoa como ente moral e social, ou seja, em seu 

relacionamento com a sociedade)”.12 

                                                 
10 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004. 
11 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004. 
12 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004, p. 10. 
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Entende Beltrão que esses direitos fazem referência a um conjunto de bens, 

tão próprios do indivíduo, que chegam a se confundir com ele mesmo e constituem as 

manifestações da personalidade do próprio sujeito.13 

De acordo com o referido autor, “[…] podem-se definir os direitos da 

personalidade como categoria especial de direitos subjetivos que, fundados na 

dignidade da pessoa humana, garantem o gozo e o respeito ao próprio ser, em todas 

as suas manifestações espirituais ou físicas”14. 

Gogliano ainda propõe, a título de conceituação, que 

 

Direitos da personalidade são os direitos subjetivos particulares, que 
constituem nas prerrogativas concedidas a uma pessoa pelo sistema jurídico 
e assegurada pelos meios de direitos para fruir e dispor, como senhor, dos 
atributos essenciais da sua própria personalidade, de seus aspectos, 
emanações e prolongamentos, como fundamento natural da existência e da 
liberdade, pela necessidade da preservação e do resguardo da integridade 
física, psíquica e moral do ser humano, no seu desenvolvimento.15 

 

Ao referir-se aos direitos da personalidade como direitos subjetivos, a autora 

reforça a ideia de proteção da personalidade do sujeito contido na pessoa. Ademais, 

ao prever a proteção do sistema jurídico como um todo, refere-se, não só, às 

disposições positivadas, mas também ao Direito natural como compatíveis com a 

proteção dos direitos da personalidade. Menciona ainda a fruição e disposição dos 

atributos essenciais da pessoa, relacionados com seu íntimo indispensável, aquilo 

que ela de fato é. Por fim, destaca a finalidade da proteção, que é a proteção da 

integridade física, psíquica e também moral do ser humano, ligada ao resguardo da 

dignidade da pessoa feita ser humano.16 

                                                 
13 BELTRÃO, Sílvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o Novo Código Civil. São 

Paulo: Atlas, 2014, p. 10. 
14 BELTRÃO, Sílvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o Novo Código Civil. São 

Paulo: Atlas, 2014, p. 12. 
15 GOGLIANO, Daisy. Direitos Privados da Personalidade. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 229. 
16 GOGLIANO, Daisy. Direitos Privados da Personalidade. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 
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Destaca De Cupis que, como decorrência da personalidade, pode-se falar em 

direitos inatos, em razão do seu caráter de essencialidade ao ser humano, mas que 

não se reduziriam aqueles ao âmbito destes. Ressalva-se, entretanto, que são todos 

direitos da personalidade, mas que alguns somente se revelam mediante a aquisição 

de algum status, como é o caso do direito moral de autor.17 

Cumpre-se ainda estabelecer que direitos da personalidade e direitos das 

pessoas não correspondem à mesma categoria jurídica, apesar de, muitas vezes, em 

decorrência da proximidade vocabular, serem confundidos. 

São dois os alcances dados, de modo mais comum, pela doutrina, para os 

direitos pessoais ou direitos das pessoas. Por primeira significação, tem-se os direitos 

pessoais como aqueles que não têm cunho patrimonial; sendo os direitos patrimoniais 

os que podem ser quantificados em dinheiro (como os direitos das coisas e o 

obrigacional) e os pessoais os que não são (enquadrando-se, entre eles, os direitos 

da personalidade e o direito de família).18 

Convém lembrar que, segundo a teoria retromencionada, apesar de os 

direitos da personalidade serem espécie do gênero direitos das pessoas, eles não se 

confundem. O critério essencial para se diferenciar um do outro tem base ética. 

Aqueles recebem um tratamento jurídico especial, correspondendo à tutela cível dos 

aspectos indispensáveis da dignidade humana. Esses, por outro lado, não recebem 

interpretação ética, correspondendo a tudo o que simplesmente não tem conteúdo 

patrimonial, que não pode ser avaliado em pecúnia.19 

Sob outro viés, adotado pela doutrina majoritária, direitos pessoais 

correspondem ao sinônimo de direitos de crédito, com abordagem nitidamente 

patrimonial, referenciando-se os direitos reais, creditícios e obrigacionais.20 

Como bem esclarece Bittar, para os direitos da personalidade, a pessoa é, ao 

mesmo tempo, sujeito e objeto do Direito, no sentido de observar tais direitos ínsitos 

                                                 
17 DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, pp. 20 – 

21. 
18 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 105. 
19 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 106. 
20 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 107. 
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à condição de pessoa, na própria essencialidade do ser, sob pena de sanção do 

próprio ordenamento. Por outro lado, os direitos pessoais analisam a pessoa conforme 

suas diversas relações jurídicas distintas, seja como membro de uma família, de uma 

comunidade, de uma nação, de acordo com todas as relações ali em curso.21 

Pode-se afirmar que os direitos da personalidade são verdadeiros direitos 

fundamentais privados, que devem ser totalmente respeitados, já que representam o 

conteúdo mínimo para a existência da pessoa humana, impondo os limites para a 

atuação dos demais particulares e do Estado, cabendo a este somente reconhecê-los 

e sancioná-los, positivando-os.  

Reforça-se, entretanto, o argument de que os direitos da personalidade 

tipificados não representam um rol taxativo, sendo plenamente possível a existência 

de direitos da personalidade que não estejam ainda positivados, com base na ideia 

de preservação em face do Direito privado, da dignidade da pessoa humana. 

No ordenamento jurídico pátrio, os direitos da personalidade são tutelados em 

diversos campos, partindo do âmbito constitucional e ganhando projeção, dentre 

outras, na esfera cível. 

Considerando direito constitucional, os direitos da personalidade são 

protegidos sob o viés das liberdades públicas, como direitos fundamentais, servindo-

se de garantias específicas que resguardam a dignidade da pessoa humana em toda 

a Lei Fundamental. 

No âmbito cível, como bem destaca De Cupis, “[...] os direitos da 

personalidade, além de terem existência positiva, estão submetidos a uma disciplina 

civilista que lhes assegura a proeminência relativamente a todos os outros direitos da 

pessoa a que respeitem.”22 

O Código Civil de 1916, sob a influência da doutrina civilista alemã, 

predominante à época, não reconhecia a existência dos direitos da personalidade, 

deixando de discipliná-los, sendo que tal omissão deu lugar ao caráter eminentemente 

                                                 
21 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004. 
22 DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 45. 
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patrimonialista do referido diploma, em consonância com os interesses das classes 

dominantes.23 

Começou-se a tutela dos direitos da personalidade no ordenamento brasileiro 

com a promulgação de leis extravagantes, a exemplo da Lei de Transplantes e da Lei 

dos Direitos Autorais (Lei nº 5.998/1973). 

Em relação aos direitos da personalidade, destaca-se que o nascituro os 

titulariza, “[…] o que decorre da qualidade de pessoa, à qual são conferidos todos os 

direitos compatíveis com a sua condição de estar concebido no ventre materno e 

aomda não ter sido dado á luz”24. Como exemplo, pode-se citar o direito do nascituro 

aos alimentos relacionads ao direito à vida e à integridade física enquanto direitos da 

personalidade, visando à adequada assistência pré-natal.25 

O legislador brasileiro, buscando obedecer ao preceito constitucional, ao 

elaborar o Código Civil de 2002, dedicou um capítulo inteiro referente aos direitos da 

personalidade (arts. 11 a 21). O estudo de tais direitos tem por finalidade a tutela dos 

direitos essenciais da pessoa humana, a personalidade humana como bem jurídico, 

os sujeitos de direitos da personalidade e sua estrutura estabelecida pelo novo 

Código. 

Com efeito, é certo que o legislador deu um passo à frente em relação à 

material, comparando-se ao antigo Código Civil de 1916. Em vez do tratamento 

marginal e esparso das questões relacionadas aos direitos da personalidade, agora 

há a previsão objetiva da matéria. Afirma-se, no entanto, que não houve o tratamento 

completo e mais adequado do tema, tratando o novo Código apenas de questões 

gerais, denotando traços principiológicos e fundamentais para o estudioso do tema, 

tendo deixado ao encargo da doutrina e da jurisprudência o preenchimento das muitas 

lacunas em relação à matéria. 

Ademais, ainda em comparação com o antigo Código, que expressava raízes 

altamente patrimonialistas, a inserção do tratamento da personalidade logo no início 

                                                 
23 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 135. 
24 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Direitos da Personalidade do Nascituro. Revista do Advogado, 

São Paulo, n. 38, PP. 21 – 30, dez./1992, p. 24. 
25 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato e. Direitos da Personalidade do Nascituro. Revista do Advogado, 

São Paulo, n. 38, PP. 21 – 30, dez./1992, p. 24. 
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da codificação ainda exterioriza a preocupação do legislador com a pessoa, servindo 

todo o ordenamento civil como meio de proteção da personalidade humana. 

É certo que o Código Civil apenas tratou de alguns direitos da personalidade 

de um modo mais expresso: direito ao corpo, direito ao nome, direito à honra, direito 

à imagem e direito à privacidade. É fácil identificar, contudo, situações (inclusive do 

cotidiano das relações) que configuram violações a direitos da personalidade não  

previstos de expressamente, mas que merecem igualmente a proteção do 

ordenamento, com base na cláusula geral de tutela da dignidade humana, como é o 

caso do direito à identidade pessoal ou ainda do direito à integridade psíquica. 

A grande celeuma instaura-se em relação às manifestações humanas que não 

tem previsão legal expressa, ensejando um debate doutrinário e jurisprudencial 

acerca da sua proteção. Há de se notar se há de fato a verificação de direitos 

essenciais à personalidade ou se existem outros parâmetros menores de existência, 

mas a conclusão nem sempre é unânime. Um exemplo sobre o qual é travado debate 

diz respeito ao direito à vida sexual.26 

De todo modo, a ausência de previsão do Código Civil não bane, mas sim 

estimula, o estudo de outras esferas essenciais de realização da pessoa humana. 

Salienta-se que, no Brasil, é importante a adoção de critérios com viéses mais 

objetivos para se cuidar do tema, ante a criatividade das ações judiciais que versam 

sobre direitos da personalidade e que implicarão, por força das disposições legais, 

nas decisões em ações indenizatórias.27 

Em relação ao estudo dos dispositivos constantes na codificação cível acerca 

da tutela dos direitos da personalidade, de grande importância é o estudo do art. 12 

do CC/2002, quando o legislador acentua que “Pode-se exigir que cesse a ameaça, 

ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de 

outras sanções previstas em lei”; complementando, no parágrafo único do 

mencionado artigo, que, “Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a 

medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha 

reta, ou colateral até o quarto grau”. Com as disposições retromencionadas, verifica-

                                                 
26 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011. 
27 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011. 
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se o reflexo do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88) no 

que diz respeito à tutela dos direitos da personalidade. 

Os direitos físicos da personalidade (vida, corpo, partes do corpo) têm 

tratamento previsto nos arts. de 13 a 15. Nos arts. 16 a 19 é contemplado o direito à 

identificação, tratando o Código do nome. Já no art. 20, o diploma civilista aborda o 

direito à honra. Por fim, no art. 21, há o resguardo da vida privada.  

Destaca-se, neste ponto, a ofensa a direitos da personalidade como 

fundamento para a reparação de danos morais. De acordo com a doutrina majoritária 

(podendo-se citar como exemplo as lições de Sílvio Beltrão e Paulo Lôbo), não há 

outras hipóteses de danos morais que não as relacionadas à violação aos direitos da 

personalidade. Diferentemente da ofensa puramente material, no âmbito do dano 

moral, há a lesão de direitos da personalidade da vítima, que, por ação ou omissão 

do agressor, macula aspectos da sua personalidade, como honra, imagem, 

intimidade, corpo (o que pode resultar na produção de dano estético, espécie de dano 

material). 

Ademais, é possível também que lesões a direitos da personalidade 

correspondam a prejuízo de ordem material, que podem ocorrer mesmo que de modo 

indireto. Nesse caso, verifica-se o dano que recai sobre interesse de natureza 

patrimonial e econômica, refletindo-se no patrimônio do prejudicado. 

Tarefa difícil é, todavia, a de avaliação do dano ao direito da personalidade, 

tanto em relação à sua prova quanto se considerando o seu valor, já que a 

indenização, nesses casos, que normalmente se dá em dinheiro, não corresponde ao 

preço pela dor sofrida, mas sim como uma espécie de compensação pela dor 

experimentada. 

Verifica-se, com efeito, a projeção no âmbito civil do mandamento 

constitucional previsto no art. 5, X, CF/88: “X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”, com todas as decorrências da 

sua tutela. 
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Dentre os direitos da personalidade, em relação ao tema proposto, cinco 

merecem destaque, já que envolvem de modo mais direta a proteção dos interesses 

do receptor e do doador nos procedimentos cirúrgicos de transplante de face: o direito 

ao corpo, o direito à integridade física, a livre disposição do cadáver e os direitos à 

identidade e à imagem. 

 

2.1 Direito ao corpo, às partes do corpo e à integridade física  

 

Antes de se falar de modo específico no direito ao corpo como Direito da 

Personalidade, deve-se primeiro abordar brevemente o direito à vida. Tal análise, sob 

a perspectiva dos direitos da personalidade se dá por um motivo simples, mas de 

fundamental importância: ele é pressuposto de todos os direitos da personalidade, já 

que, sem vida, mesmo que pretérita, não há personalidade.  

Considerando as lições de De Cupis, “O direito à vida é um direito privado. 

Realmente respeita à pessoa como tal, quer dizer considerada no círculo dos fins que 

tem como simples ser humano, e não perde tal característica quando se exerça contra 

o Estado.”28 

Assim, pode-se afirmar que o direito à vida, por ser imprescindível ao ser 

humano, alicerça todos os demais direitos da personalidade. Ciente disso, o legislador 

constituinte de 1988 garantiu, no art. 5º, a inviolabilidade, via de regra29, de tal direito, 

garantindo a inviolabilidade física e psíquica da pessoa. Assim, o homem “[…] titular 

de direitos da personalidade, é aqui entendido como o ser que inicialmente constitui-

se de um corpo e de uma alma”30. 

                                                 
28 DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 66. 
29 Não há a vedação à pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro, por expressa previsão 

constitucional, no art. 5o, XLVII, “a”, que a autoriza nos casos de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX. 
30 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 341. 



23 

 

Há de se pontuar ainda o fato de que o retromencionado dispositivo 

corresponde a uma verdadeira cláusula pétrea31 do texto da Lei Fundamental, de 

eficácia imediata, que não pode, portanto, ser objeto de emenda que vise a sua 

diminuição ou supressão. 

A Constituição Federal de 1988, ainda no mencionado art. 5º, assegura a 

todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País, sem distinção de qualquer 

natureza o direito à vida e, ainda, no art. 1º, declara que, entre outros, a dignidade da 

pessoa humana é um fundamento da República. Com efeito, é explicitamente 

assegurado no ordenamento jurídico o direito de todos os brasileiros à vida32 humana 

com dignidade.  

Tal direito, acrescido à ideia da dignidade da pessoa humana, ou seja, o 

direito à vida digna, é o ponto de partida para a personalidade humana e, 

consequentemente, dos direitos da personalidade. Assim, pode ser tido como 

verdadeira cláusula geral de proteção da personalidade.33 

O direito à vida, tal qual como previsto na Magna Carta de 1988, deve ser 

entendido como o direito a um nível da vida adequado com a condição humana, ou 

seja, abrangendo da mesma forma o direito a alimentação, vestuário, lazer, serviços 

de saúde, trabalho, educação, cultura, transporte etc34. A vida deve ser assegurada 

nos termos dos princípios constitucionais que regem o ordenamento brasileiro. Assim, 

tal direito engloba o direito de nascer com vida, bem como o de manter-se vivo de 

modo digno. 

                                                 
31 Os direitos fundamentais são os necessários para que a pessoa viva em liberdade e de forma digna. 

Eles receberam da Constituição uma atenção especial, pois são considerados cláusulas pétreas, sendo 
imutáveis, de modo que é necessária a promulgação de uma nova Carta Magna para lhes fazer 
alterações, já que no art. 60, §4º, III, CF, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir direitos e garantias individuais. 
32 Em sentido amplo, vida é a “característica que têm certos fenômenos de se produzirem ou se 

regenerem por si mesmos, ou a totalidade de tais fenômenos”.  (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 
Filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 1000.) 
33 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 

12. ed. Salvador: Jus Podivm, 2014, v.1, p. 202. 
34 É comum a associação da dignidade humana com a observância dos direitos sociais, sintetizados 

de uma forma ampla no art. 6º da Constituição Federal: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
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Intimamente ligado à ideia de vida está o corpo humano, objeto de tutela do 

direito ao corpo como direito da personalidade. Sem um corpo não há como o ser 

humano ter vida, e o tratamento dispensado ao corpo deve ser condizente com a ideia 

de dignidade da pessoa humana. 

Já que sem o corpo é infactível a subsistência da pessoa, projetam-se o 

postulado da dignidade humana e seus subprincípios também a ele, sempre em 

consonância com os valores de sua não instrumentalização, inviolabilidade e o 

tratamento, considerando cada um em sua realidade indisponível e intangível.35 

Levando em conta a abordagem filosófica mais antiga e difundida, corpo é o 

instrumento da alma. Expoente da doutrina da instrumentalidade, Aristóteles defende 

o ponto de vista conforme o qual o “[…] corpo é certo instrumento natural da alma, 

assim como o machado é instrumento de cortar [...]”36.  

Cavalcanti assinala que o corpo corresponde ao espaço físico no qual está 

circunscrita a pessoa moderna. Atenta, ainda, para o fato de que o corpo em si é 

universal, visto que todos os animais podem ser caracterizados em uma entidade 

orgânica. É possível se verificar, entretanto, a depender de aspectos culturais e 

temporais, várias abordagens em relação ao corpo.37 

É certo que a tutela jurídica do corpo recebeu, ao longo do tempo, forte intensa 

influência do pensamento religioso. O corpo foi visto, durante vários séculos, como 

uma dádiva divina, inclusive por ser o homem divisado à imagem e semelhança de 

Deus. Assim, deveria o corpo ser posto a salvo da proteção de desígnios individuais. 

A Modernidade mudou esse paradigma, sendo a integridade corpórea, também, de 

um certo modo, situada sob a noção de autonomia38 do sujeito, passando-se a falar 

em direito ao próprio corpo.39 

                                                 
35 MAGALHÃES, Sandra Marques. O valor do corpo humano: considerações sobre os atos de 

disposição do próprio corpo e o transplantes de órgãos intervivos. In: CAMPOS, Diogo Leite de (org.). 
Estudos Sobre os Direitos das Pessoas. Coimbra: Almedina, 2007, p. 206. 
36 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 211. 
37  CAVALCANTI, Diego Rocha Medeiros. O surgimento do conceito de “corpo”: implicações da 

modernidade e do individualismo. CAOS – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, João Pessoa, n. 
9, set./2005, pp. 53 – 60. 
38 Sobre autonomia, remete-se o leitor à consulta do capítulo 3 desta pesquisa. 
39 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 32. 
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Verificado o desenvolvimento científico, principalmente na área da Medicina 

após a Idade Média (época na qual houve a dessacralização do corpo), separado dos 

valores religiosos, pode-se afirmar que se registou um avanço bastante considerável 

em relação ao conhecimento sobre o corpo, principalmente com as técnicas modernas 

envolvendo os estudos sobre Anatomia e intervenções no corpo humano.40 

Conforme a visão tomista, o corpo é composto por matéria física e pela alma, 

sendo que essa alma não pode se exteriorizar senão por meio das ações corpóreas. 

Para Walter Moraes, é o indivíduo um composto psicossomático, soma da matéria 

física ao que ele chama de princípio operativo da natureza, a alma (vontade 

inteligente, ligada à liberdade).41 Assim, deve haver um equilíbrio entre as partes, 

almejando a manutenção da vida humana. 

De acordo com as lições de Maluf, “O direito da personalidade, interpretado 

como direito de autodeterminação ético-existencial, projeta-se sobre as escolhas em 

que se encontra em causa o sentido da vida e da morte, nas quais se manifestam os 

direitos ao corpo”.42 

Define Magalhães que “O corpo humano constitui uma complexa estrutura 

biológica destacável em sistema, órgãos, tecidos, funções, sentidos, substâncias, 

células”43, corroborando as lições de Rodotá, para quem, apesar de ter se tornado o 

corpo, portanto, múltiplo (já que atualmente é possível identificar, separar e manejar 

fragmentos do corpo)44, deve-se tê-lo como uma unidade, pois, “[...] ao atuarem 

                                                 
40  CAVALCANTI, Diego Rocha Medeiros. O surgimento do conceito de “corpo”: implicações da 

modernidade e do individualismo. CAOS – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, João Pessoa, n. 
9, set./2005, pp. 53 – 60. 
41  MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa – um contributo para a teoria do direito da 

personalidade. Revista de Direito Privado, São Paulo, 590, pp. 14 – 24. 
42 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 341. 
43  MAGALHÃES, Sandra Marques. O valor do corpo humano: considerações sobre os atos de 

disposição do próprio corpo e o transplantes de órgãos intervivos. In: CAMPOS, Diogo Leite de (org.). 
Estudos Sobre os Direitos das Pessoas. Coimbra: Almedina, 2007, p. 205. 
44 RODOTÀ, Stefano. Transformações do corpo. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, 

v. 19, ano 5, pp. 91-107, jul./set. 2004, p.91. 
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conjunta e coordenadamente, ao interferirem cada um nas atividades dos outros, seus 

elementos constitutivos conferem-lhe unidade e coesão”45. 

Frisa-se que, segundo Rodotá, o corpo humano está em constante 

transformação. Pode-se afirmar, inclusive, que ele “[…] perdeu a sua unidade, 

decompondo-se em partes, em produtos: órgãos, tecidos, células, gametas podem 

ser separados do corpo de origem, postos em circulação e utilizados em outros 

corpos”.46 

Almejando regular a disposição do próprio corpo, o art. 13 do Código Civil de 

2002 determinou que, “Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do 

próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou 

contrariar os bons costumes”.  

A doutrina realiza várias críticas ao dispositivo legal retromencionado, 

reforçando a insuficiência legislativa do tratamento dos direitos da personalidade no 

diploma civilista, principalmente no que diz respeito: a aparente autorização, nos 

casos de exigências médicas, de qualquer disposição do corpo, sobressaindo-se as 

avaliações de cunho jurídico e ético; a possibilidade de interpretação no sentido de 

que as condutas de diminuição não permanente da integridade física seriam aceitas; 

e a imprecisão da expressão bons costumes, de ideia vaga e imprecisa, que pode 

causar uma série de dificuldades ao se tratar de temas que recebem influência de 

inovações tecnológicas e científicas.47 

Sobre o corpo, é possível, ainda, a realização de inúmeras intervenções, a fim 

de se reintegrar funções perdidas ou jamais possuídas.48 Nesse ponto, indispensável 

é o estudo da integridade física também como direito da personalidade, indissociável 

do direito ao corpo, analisado no próximo seguimento deste experiment universitário. 

                                                 
45  MAGALHÃES, Sandra Marques. O valor do corpo humano: considerações sobre os atos de 

disposição do próprio corpo e o transplantes de órgãos intervivos. In: CAMPOS, Diogo Leite de (org.). 
Estudos Sobre os Direitos das Pessoas. Coimbra: Almedina, 2007, p. 205. 
46 RODOTÀ, Stefano. Transformações do corpo. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, 

v. 19, ano 5, pp. 91-107, jul./set. 2004, p.91. 
47 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 34. 
48 RODOTÀ, Stefano. Transformações do corpo. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, 

v. 19, ano 5, pp. 91-107, jul./set. 2004, p.106. 
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Tal constatação é o ponto de partida para a realização dos transplantes de 

face, visto que os pacientes que se sujeitam a esse procedimento têm prejudicada 

sua devida identificação como indivíduo, além da sua qualidade de vida, a autoestima, 

sua convivência social e os aspectos da funcionalidade da sua saúde, como o 

comprometimento da visão, da fala e da mastigação. 

Relativamente ao cadáver doador do rosto, há de se exprimir que a Lei de 

Transplantes, nº 9.434/97, em seu art. 8º, prevê que o cadáver deve ser 

condignamente recomposto para ser entregue aos parentes ou responsáveis pelo 

sepultamento (o que parece ser na prática dos transplantes de face inviável), sendo 

até considerado crime, pela mesma lei, em seu art. 19, a entrega do cadáver à família 

ou responsáveis deixando de devolver-lhe o aspecto condigno. Com base no exposto, 

parece o ordenamento jurídico brasileiro proibir a realização dos transplantes de face, 

já que não é viável a devolução condigna à família do doador da face. 

O Código Civil de 2002 aparenta abster-se da discussão relativamente aos 

transplantes de um modo geral, quiçá a prática considerando os transplantes de face, 

já que dispõe, no parágrafo único do art. 13, que a disposição do corpo para fins de 

transplante deverá observar a modalidade prevista na legislação especial.  

Ademais, com vistas a se embasar um tratamento mais benéfico às 

disposições do transplante póstumo, que poderia afastar as determinações da lei 

especial mais restritiva, pode-se incentivar a aplicação do art. 14 do CC/2002, que 

dispõe como válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do 

próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da sua morte, não se cogitando, 

inclusive, na adoção de qualquer modalidade especial. 

Efetivamente, quando do estudo do direito ao corpo humano, pertinentes são 

os questionamentos cada vez mais comuns acerca da disposição deste corpo, como, 

por exemplo, as alterações de sexo, as modificações intencionais e, aproximando-se 

do objeto desta pesquisa, o transplante de face, ligados à correlata ideia de 

integridade física, identidade e imagem, considerando ainda a autonomia na livre 

disposição do cadáver. 

Ligados de modo indissociável ao direito ao corpo, existem outros direitos da 

personalidade que devem ser estudados para a compreensão do tema proposto, além 
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do conhecimento dos seus desdobramentos que interferem de forma explícita nas 

questões relacionadas à corporeidade.  

É possível identificar-se, ainda, no ordenamento jurídico brasileiro a 

preocupação do legislador com a proteção do que se pode chamar de direitos físicos 

da personalidade. Tanto é que, no art. 2o do Diploma Civilista, foi garantida a 

integridade do nascituro desde o momento da concepção. 

Como bem expressa Maluf, o direito à integridade física refere-se à proteção 

da incolumidade e da higidez corporal. Repreende-se, assim, o atentado à saúde49, à 

segurança individual, como a prática de tortura ou penas cruéis públicas ou privadas, 

ou a autolesão.50 

De Cupis já destaca que o direito à vida protege a existência da pessoa, 

enquanto que o direito à integridade física abraça, pressupondo a existência, o 

aspecto da incolumidade física.51 

É essencial para a vida humana com dignidade o respeito à integridade física, 

protegendo-se como direito da personalidade a “[…] incolumidade do corpo e da 

mente, por meio da conservação da higidez física e da lucidez mental da pessoa, 

opondo-se a qualquer ato que venha a comprometê-las” 52 . Resguardam-se 

juridicamente, dessa forma, as funcionalidades do corpo humano em seus aspectos 

anatômico, fisiológico e psíquico. 

Szaniawski leciona no sentido de que o direito à integridade física consiste no 

direito da personalidade que resguarda o direito que cada pessoa tem de não ter o 

                                                 
49 Pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde abrange duas situações distintas: 

o bem-estar físico, mental e social; e a ausência de doenças ou enfermidades. A OMS divulgou esse 
conceito de saúde na carta de princípios de 7 de abril de 1948, dia esse que desde então é tido como 
o Dia Mundial da Saúde. Há, com ele, a expressão da ideia de saúde como o direito a uma vida plena, 
sem privações. (SCLIAR, Moacyr. História do conceito de saúde.Physis,  Rio de Janeiro, v. 17, n. 
1,  abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312007000100003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21  out.  2010.) 
50 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. 
51 DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 69. 
52 CATÃO, Marconi do ó. Biodireito: Transplantes de órgãos humanos e direitos de personalidade. 

São Paulo: Madras, 2004, p. 168. 
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seu corpo atingido for fatos ou atos de outrem. O objeto tutelado é o corpo em si, e 

não a noção de propriedade desse corpo.53 

Parte da doutrina defende o ponto de vista de que, por consistir a integridade 

física uma espécie de poder que cada um tem sobre o seu corpo, com a possibilidade 

de exercer atos materiais sobre ele, tal direito teria natureza de direito patrimonial, e 

não de direito da personalidade. Predomina, entretanto, o entendimento de que este 

é um direito da personalidade por excelência, correspondendo à proteção jurídica dos 

interesses morais e materiais do ser humano em relação ao seu corpo e a própria 

saúde.54 

Apesar de a aceitação de fatos pelo ordenamento jurídico receber a influência 

de fatores históricos, culturais e ideológicos, é certo que deve haver a obediência de 

todos a uma série de valores imutáveis, de modo a garantir um “[...] conteúdo mínimo 

ético, moral, axiológico que não varie com o tempo, com os ânimos, com as constantes 

alterações que a própria volubilidade humana determina, consubstanciado na 

consciência de que toda pessoa, pelo simples fato de sê-lo, é titular de uma dignidade 

inviolável”55. 

Relacionada com a dignidade da pessoa humana e os direitos da 

personalidade, a noção de autonomia é indissociável do estudo da integridade 

corporal, correspondendo ao direito de cada pessoa se realizar pessoalmente. 

Não é incomum se deparar com atos de disposição do corpo, relacionados à 

disposição da integridade física, já amplamente aceitos pela sociedade, como as 

pessoas do gênero feminino que fazem furos em suas orelhas para o uso de brincos, 

desde as recém-nascidas até as idosas. 

Outras situações mais complexas jã são admitidas, como as cirurgias de 

mudança de sexo, mas não sem o devido acompanhamento do procedimento e suas 

                                                 
53 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, pp. 466 

- 467. 
54 CATÃO, Marconi do ó. Biodireito: Transplantes de órgãos humanos e direitos de personalidade. 

São Paulo: Madras, 2004, p. 170. 
55 MAGALHÃES, Sandra Marques. O valor do corpo humano: considerações sobre os atos de 

disposição do próprio corpo e os transplantes de órgãos intervivos. In: CAMPOS, Diogo Leite de (org.). 
Estudos Sobre os Direitos das Pessoas. Coimbra: Almedina, 2007, p. 204. 
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repercussões pelo poder público, bem como o diálogo interdisciplinar dos aspectos 

envolvidos. 

Situações no mínimo peculiars, contudo, estão cada vez mais comuns 

considerando outros níveis de disposição desse corpo: é o caso da jovem 

neozelandesa que leiloou espaço de 9cmx9cm em suas nádegas  para qualquer tipo 

de tatuagem (propaganda de empresa, arte etc.)56; o egípcio que vendeu um rim para 

o pagamento de despesas do seu casamento57; ou ainda o adolescente chinês que 

fez o mesmo para comprar aparelhos eletrônicos58. 

Assim, “Pensar a integridade física nos moldes tradicionais do intangível 

torna-se, então, inadequado. Os usos estéticos, médicos, esportivos e sexuais do 

corpo solapam as tentativas de sacralizá-lo”59.  

Considerando os usos estéticos do corpo humano, convém destacar o fato de 

que a aproximação do homem com a noção de máquina está cada vez mais patente. 

Vejam-se os mais diversos implantes e próteses, cirurgias plásticas, aparelhos 

ortodônticos, técnicas de bronzeamento artificial, modificações no cabelo ou as 

fisioterapias dermatofuncionais para redução de medidas corporais etc. técnicas 

realizadas não só por profissionais graduados na área da saúde, mas que são 

amplamente aceitas pela sociedade e que constituem modos de exteriorização da 

identidade, de como a pessoa quer ser vista pelo mundo. 

Ademais, pode-se falar também em uso médico do corpo, atestando cada vez 

mais a ideia de que o homem e a máquina vivem mais interligados do que nunca, que 

essa noção não é mais própria dos filmes de ficção científica. É certo que, nos moldes 

                                                 
56 PORTELA, Frederico. Jovem leiloa espaço no bumbum para tatuagem. O Globo. Disponível em: < 

http://blogs.oglobo.globo.com/tattoo/post/jovem-leiloa-espaco-no-bumbum-para-tatuagem.html>. 
Acesso em: 26 mar. 2017. 
57  EGÍPCIO vende rim para pagar despesas do casamento. O Globo. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro/0,,MUL1516300-6091,00-
EGIPCIO+VENDE+RIM+PARA+PAGAR+DESPESAS+DO+CASAMENTO.html>. Acesso em: 26 mar. 
2017. 
58  ADOLESCENTE chinês vende rim para comprar iPad e iPhone. O Globo. Disponível em: < 

http://oglobo.globo.com/mundo/adolescente-chines-vende-rim-para-comprar-iphone-ipad-4513679>. 
Acesso em: 26 mar. 2017. 
59 STANCIOLI, Brunelo; CARVALHO, Nara. Da integridade física ao livre uso do corpo: releitura de um 

direito da personalidade. Scribd. Disponível em: < https://pt.scribd.com/doc/237232748/Brunello-
Stancioli-e-Nara-Carvalho-Da-Integridade-Ao-Livre-Uso-Do-Corpo>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
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da contemporaneidade, “[...] na medicina, lidar com o corpo tem o propósito inexorável 

de restabelecer um espaço de ‘normalidade’, desequilibrado por acidente [...] tendo 

em vista um padrão do que é ‘normal’ e a garantia dada pela Constituição de que 

todos tem direito à uma vida saudável”60. 

Defende-se atualmente a ideia de que a saúde não deve ser entendida 

somente como estado de bem-estar psicofísico, considerando uma visão mais restrita, 

devendo-se estudá-la também em uma ótica ampla, sob os aspectos dinâmico e 

social, correspondendo ao são e livre desenvolvimento da pessoa. Assim, a saúde se 

libertaria da concepção restritiva da integridade física, visando a abarcar também os 

aspectos unitários físicos e psíquicos da pessoa, além do próprio modo de entender 

a qualidade de vida.61 

De efeito, como a saúde seria a ideia de priorização do bem-estar da pessoa 

humana, segundo a sua realização pessoal, conforme os seus projetos de vida 

traçados, a preocupação da Medicina não estaria reduzida somente a cura ou  

ausência de doenças, mas sim com o melhoramento, segundo os parâmetros de cada 

um, das condições de vida das pessoas. 

Assim, como direito da personalidade, o ordenamento jurídico, em especial o 

Diploma Civilista, deverá tutelar as situações de proteção e violação da integridade. 

Por esse motivo, o transplante de face poderia ser entendido como uma maneira de 

resguardo, pelo Direito, da integridade do paciente receptor da face, relacionado a 

ideia de bem-estar físico e psíquico, bem como uma maneira disponibilizada pelas 

técnicas médicas atuais de disposição do corpo com o intuito do melhoramento de 

funções perdidas, como a fala e a mastigação. 

 

2.2 Direito ao cadáver  

                                                 
60 STANCIOLI, Brunelo; CARVALHO, Nara. Da integridade física ao livre uso do corpo: releitura de um 

direito da personalidade. Scribd. Disponível em: < https://pt.scribd.com/doc/237232748/Brunello-
Stancioli-e-Nara-Carvalho-Da-Integridade-Ao-Livre-Uso-Do-Corpo>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
61 CICCO, Maria Cristina de. Atos de disposição do próprio corpo entre autonomia e dignidade da 

pessoa humana. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 2, n. 2, abr.-jun./2013. Disponível em: 
<http://civilistica.com/atos-de-disposicao-do-proprio-corpo/>. Acesso em 25 fev. 2016. 
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Parte da doutrina entende que o direito à integridade da pessoa humana se 

prolonga até após a vida, dando, consequentemente, origem ao direito ao respeito do 

próprio cadáver.62 

De acordo com breve estudo sobre a morte e o sepultamento, é inquestionável 

que, desde a mais remota antiguidade, é atribuído um grande valor ao enterro das 

pessoas diretamente ligado às crenças religiosas e na ideia de salvação e vida eterna 

em paz, refletindo a importância do cadáver. 

No clássico de Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, vê-se que, desde os 

tempos mais remotos da história da raça indo-européia, de onde se originaram as 

populações gregas e italianas, nunca se acreditou que a existência terminaria com a 

morte do homem, significando esta apenas uma simples mudança de vida.63 

Do mesmo modo, pode-se ver na obra de Sófocles, Antígona, o grande valor 

que os gregos da Antiguidade Clássica atribuíam aos rituais de enterro da pessoa. A 

narrativa trata, considerando o juspositivismo e o jusnaturalismo, da saga da 

protagonista que dá nome à obra, enfrentando às ordens do tirano Creonte, para 

proporcionar a Polínice, seu irmão falecido, uma sepultura, considerada indispensável 

para a paz eterna.64 

Realizando-se um salto para a Idade Média, tem-se a crença na não oposição 

do espírito e da matéria. O homem desse período não acreditava que os seres 

possuíam um espírito indestrutível, transcendente, sublime, em oposição a um corpo 

fadado à degradação, à decomposição, com dignidade menor, e que estes pudessem 

ser separados.65 

Como espírito e matéria, corpo e alma não se separavam. Como de algum 

modo lixo é o que sobra da vida dos objetos, o cadáver é o que sobra da vida do 

espírito.  Assim é que não havia, nessa época, divisão entre a vida e a morte, devendo 

                                                 
62 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 467. 
63 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. São Paulo: Martin Claret, 2007. 
64 SOFOCLES. Antígona. Porto Alegre: L&PM, 1999. 
65 RODRIGUES, José Carlos. Higiene e ilusão: o lixo como invento social. Rio de Janeiro: NAU, 1995. 
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a vida continuar depois da morte e a morte começar depois da vida. Predominava a 

concepção de que morrer é dormir.66 

Com o tempo, verificou-se a necessidade de separação de cada tipo de vida, 

de cada tipo de ser, cada condição social, que deveria ocupar um lugar certo e 

especial no tempo e no espaço. Assim, no final do século XVIII, quase que 

simultaneamente, em toda a Europa, se desencadeou um processo de expulsão dos 

cemitérios para fora da cidade, considerando também os inúmeros problemas de 

higiene e saúde públicas que decorrem desses locais.67 

Levando em conta a noção de morte na Idade Média e a sua relação com o 

lixo, “[…] a analogia entre morte e lixo se faz muito mais forte em nosso tempo porque 

na cultura industrial morrer é mais ou menos ir para o lixo”.68 Em contrapartida, reside 

o velho sentimento religioso ligado à questão da morte que persiste desde a remota 

Antiguidade. 

É certo que a morte desde sempre acompanhou, e de algum modo sempre 

acompanhará, a história da humanidade. Sob uma análise jurídica, tem-se que a 

morte é um fato jurídico em sentido estrito, já que dela podem ser extraídos efeitos e 

consequências de relevância para o Direito. 

Para se determinar o fim da vida humana, vários critérios podem ser adotados. 

Os mais relevantes são os do fim da atividade cardiorrespiratória; o da morte cerebral, 

que é o aceito atualmente, já que, com o avanço da Medicina, surgiram técnicas de 

ressuscitação cardiopulmonar e desfibrilação; e o da morte neurocortical, relevante 

em alguns casos. 

A morte por parada cardiorrespiratória era aceita antigamente como sendo o 

critério mais correto, mas, com a evolução médica, o parâmetro em questão tornou-

                                                 
66 RODRIGUES, José Carlos. Higiene e ilusão: o lixo como invento social. Rio de Janeiro: NAU, 1995. 
67 RODRIGUES, José Carlos. Higiene e ilusão: o lixo como invento social. Rio de Janeiro: NAU, 1995. 
68 RODRIGUES, José Carlos. Higiene e ilusão: o lixo como invento social. Rio de Janeiro: NAU, 1995, 

p. 12. 
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se obsoleto, sendo plenamente possível manter por meio de máquinas especializadas 

o corpo realizando suas funções vitais, independentemente de ordem cerebral.69 

Importante neste ponto é salientar que a Lei nº 9.434/97, em seu artigo 3º, 

autoriza a retirada de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano destinados a 

transplantes, desde que constatada a morte cerebral do doador. Isso porque, na 

atualidade, é totalmente possível se manter um corpo em funcionamento mesmo sem 

ordem cerebral, estando as partes deste exercendo suas funções normalmente em 

virtude do emprego de maquinas. 

O Conselho Federal de Medicina, admitindo que a parada total e irreversível 

das funções encefálicas relacionadas com a existência consciente corresponde à 

morte, conforme critérios já bem estabelecidos pela comunidade científica mundial, 

disciplinou os intervalos mínimos das duas avaliações clínicas necessárias para a 

caracterização de morte encefálica, iniciadas depois de seis horas de observação, 

dentro dos parâmetros de 24 horas para pessoas com vida de sete 7 dias a dois meses 

incompletos, 12 horas para dois meses a 24 meses, e de uma hora para acima de 

dois anos.70 

Segundo, ainda, os parâmetros do Conselho Federal de Medicina, os exames 

para constatação de morte encefálica deverão demonstrar de maneira inequívoca a 

ausência de atividade elétrica cerebral, a mingua de atividade metabólica cerebral ou 

inexistência de perfusão sanguínea cerebral.71 

Ademais, estabeleceu como parâmetros clínicos para o início do diagnóstico: 

coma não perceptivo; ausência de reatividade supraespinhal; apneia persistente; 

apresentação de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar 

a morte encefálica, bem como ausência de fatores tratáveis que possam confundir o 

                                                 
69 SOROMENHO, Lectícia. Algumas considerações acerca dos direitos do homem sobre seu próprio 

cadáver. In: CAMPOS, Diogo Leite de (coord.). Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 149. 
70 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CMF. Resolução 2.173/17. Critérios para a Caracterização 

de Morte Encefálica. Portal Médico. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173>. Acesso em: 06 fev. 2018. 
71CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CMF. Resolução 2.173/17. Critérios para a Caracterização 

de Morte Encefálica. Portal Médico. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173>. Acesso em: 06 fev. 2018. 
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diagnóstico de morte encefálica; e temperatura corporal superior a 35º, saturação 

arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 

mmHg para adultos.72 

Já sob outro viés, em um sentido amplo, a morte neurocortical corresponde 

ao persistente estado vegetativo, no qual o corpo mantém de maneira espontânea as 

funções vitais, mas se verifica colapso das funções cognitivas. 

Por todo o exposto, recorre-se às lições de Soromenho para a apresentação 

do conceito de cadáver: 

 

Podemos assim definir o cadáver, corpo morto, como os despejos 
inanimados de um ser humano, dispensando-se a necessidade de que 
o cadáver esteja em perfeito estado para que possa ser considerado 
como tal. Observa-se, porém, que não se deve considerar as partes 
separadas do corpo, isto é, tecidos e/ou órgãos com finalidades científicas ou 
cirúrgicas, como cadáveres, a medida que a ideia de cadáver representa 
necessariamente um resquício da imagem humana, mesmo que disforme.73 
(Grifou-se). 

 

De Cupis ressalta que a pessoa demanda a fusão de dois elementos: um de 

natureza espiritual com outro de viés material, corpóreo. A morte procede ao 

encerramento dessa ligação, fazendo com que a pessoa se transforme em cadáver. 

Apesar de, segundo o autor, não existir personalidade após a morte, ainda assim, 

resta a necessidade de proteção do corpo humano pelo ordenamento jurídico, na 

qualidade de coisa fora do comércio.74 

Bittar defende o ponto de vista de que existe um direito ao cadáver, correlato 

ao direito ao corpo, de análise indissociável da vontade do titular, respeitadas as 

                                                 
72 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CMF. Resolução 2.173/17. Critérios para a Caracterização 

de Morte Encefálica. Portal Médico. Disponível em: < 
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173>. Acesso em: 06 fev. 2018. 
73 SOROMENHO, Lectícia. Algumas considerações acerca dos direitos do homem sobre seu próprio 
cadáver. In: CAMPOS, Diogo Leite de (coord.). Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 150. 
74 DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, pp. 92 – 

93. 
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prescrições de ordem pública, principalmente as de caráter sanitário. Essa declaração 

ainda em vida produz, de acordo com a doutrina, efeitos postmortem.75 

Relevante ainda é a menção do estudo da natureza jurídica do cadáver: se 

um resto da personalidade, sujeito à tomada de decisões por parte dos parentes do 

morto; ou se ainda uma coisa, sem personalidade, a qual deveria ser dispensado 

tratamento especial por se tratar de decomposição humana, estando fora do 

comércio.76 

Filia-se ao entendimento da supramencionada estudiosa, para quem, após 

critica às teorias expostas, 

 

Seria dessa forma importante acompanhar a ideia de que os cadáveres 
constituem uma realidade autônoma, sendo visto como uma “pessoa 
presente ou passada”, um tertium genus situado entre a pessoa e a coisa, 
visto que indissociável da personalidade da qual um dia foi suporte. Por isso, 
tendo em vista que a pessoa teve sua vida resguardada pelos direitos da 
personalidade, não haveria motivos para não o ser após a sua morte, 
possuindo assim, o cadáver, natureza e configurações análogas a dos 
direitos in personam, devendo desta forma ser encarado como uma 
extensão da personalidade.77 (Grifou-se). 

 

O fato demonstrado é que, independentemente da crença que a pessoa adote 

enquanto viva, permanecem os laços com os restos mortais dos falecidos, não se 

vendo relação de desdém com o corpo morto. Assim, é natural que se projete a 

dignidade da pessoa humana em relação ao cadáver, por permanecer ligado à ideia 

de pessoa, preservando-o dos atentados que pode vir a sofrer de outros indivíduos. 

Assim, defende-se a proteção do cadáver como parte dos direitos da personalidade. 

Enquanto vivo, o homem é titular, observados os parâmetros mínimos 

estabelecidos pelo ordenamento jurídico, do direito subjetivo ao seu corpo e às partes 

                                                 
75 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004, p. 91. 
76 SOROMENHO, Lectícia. Algumas considerações acerca dos direitos do homem sobre seu próprio 

cadáver. In: CAMPOS, Diogo Leite de (coord.). Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 150. 
77 SOROMENHO, Lectícia. Algumas considerações acerca dos direitos do homem sobre seu próprio 
cadáver. In: CAMPOS, Diogo Leite de (coord.). Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: 
Almedina, 2007, pp. 151 - 152. 
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que o compõem. Com base nesse tratamento dado, é esperado que as disposições 

do corpo e partes dele mesmo após a morte possam ser determinadas pelo homem 

ainda em vida, seja em relação ao seu funeral, à destinação de partes ou ainda mesmo 

à destinação total do cadáver para estudos científicos. “Pode, assim, a pessoa exercer 

um poder jurídico em vida para que este seja concretizado posteriormente, ou seja, 

após a sua morte, devendo tudo ser feito para que esta vontade seja respeitada, 

exceto no caso desta ser considerada contrária a moral ou aos bons costumes”78. 

Ressalta-se que não se considera, até pela própria possibilidade fática, de se 

verificar o cadáver como titular de um direito, mas da projeção de um direito da 

personalidade, mediante as últimas declarações de vontade da pessoa, que tem a sua 

eficácia condicionada ao evento morte, como um direito personalíssimo sobre coisa 

futura.79 

Há, contudo, defensores da opinião de que o destino do corpo deve ser dado 

a depender da vontade da família do falecido, seguindo determinada ordem 

estabelecida por lei, servindo a vontade do de cujus como um mero indicador, que 

pode ser observado ou não por seus familiares. Nesse sentido, é interpretada a 

literalidade do disposto na Lei nº 9.434/97, que, no art. 4o, imputa à família a decisão 

sobre a possibilidade da efetivação da doação de órgãos, mesmo a pessoa se 

declarando doador em vida. 

Defende a doutrina a ideia de que a utilização de partes do corpo humano, 

mesmo que por uma razão humanitária (como a doação da córnea que fará outrem 

voltar a enxergar, ou o rim que dispensará o paciente da submissão às sessões de 

hemodiálise), não pode acontecer senão com autorização expressa do doador pela 

retirada de parte do seu corpo após sua morte. Haveria, nesses casos, nítida violação 

à dignidade da pessoa humana, mesmo em se tratando de pessoa falecida. Protege-

se, pois, a utilização de órgãos e tecidos, bem como de todo o corpo humano, após a 

                                                 
78 SOROMENHO, Lectícia. Algumas considerações acerca dos direitos do homem sobre seu próprio 
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morte com a mesma força e importância do corpo vivo, pela proteção da vida humana 

em todos os seus aspectos.80 

Destaca-se o fato de que este assunto da disposição do corpo após a morte, 

estudado à luz da autonomia da vontade, será retomado no próximo capítulo deste 

trabalho, considerando de maneira mais aprofundada a relação com os transplantes 

de face. 

 

2.3 Direito à identidade  

 

São cada vez mais comunsos casos, mediante a inegável disseminação do 

uso das redes sociais, principalmente, as situações nas quais, simplesmente por 

serem consideradas pela sociedade como pessoas feias, seres humanos são objeto 

de exposição diminutiva. Isso pode perfeitamente acontecer com pessoas que 

necessitam de transplantes de face, consistindo em verdadeira violação do direito à 

identidade, entre outros. 

Nesse sentido, não se pode esquecer também dos procedimentos estéticos 

faciais, como as cirurgias plásticas embelezadoras e as aplicações e botox, realizadas 

com o intuito de exteriorizar para a sociedade a melhor exposição da pessoa. 

Por outro lado, existem culturas que, tradicionalmente, fazem com que essa 

face seja escondida. Lembre-se das mulheres que usam burca, que não exibem seus 

rostos a outros que não seus familiares. 

A face é por demais importante para a pessoa humana, pois é a primeira parte 

exterior do corpo que normalmente os demais veem. Não poucas vezes ouve-se que 

“o rosto é seu cartão de visitas”. 

                                                 
80 SOROMENHO, Lectícia. Algumas considerações acerca dos direitos do homem sobre seu próprio 
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Ademais, não se pode esquecer do aspecto funcional da face, que abriga o 

cérebro e a maioria dos órgãos dos sentidos, como os olhos que viabilizam a visão, o 

nariz em relação ao olfato e os ouvidos no pertinente à audição.  

É inegável que, além do aspecto da identificação de cada ser humano, o 

comprometimento da face atinge também a maneira pela qual a sociedade vê a 

pessoa e esta própria se vê. 

Nesse aspecto, fala-se da identidade como direito da personalidade, 

relacionado aos direitos de cunho moral e que se constitui na ligação entre a pessoa 

humana e a sociedade em geral. Na verdade, esses direitos cumprem um papel 

fundamental, visto que viabilizam não só a individualização da pessoa, mas também 

evitam que ocorram confusões com outras, tanto em relação ao seu estado, como 

considerando também sua condição pessoal ou ainda patrimonial.81 

Com base nisso, fala-se, tendo por suporte a dignidade humana, no resguardo 

das pessoas à sua “[...] individuação, como pessoa única e dignidade própria, não 

susceptível de ser amalgamada na massa e nem hipostasiada numa transpessoa”82, 

incluindo-se também a sua identidade genética e o patrimônio genético, bem como o 

nome e a sua defesa.  

Com efeito, “[…] o corpo passa a ser componente indispensável da 

pessoalidade” 83 . Stancioli e Carvalho ainda destacam que, no corpo, “[...] estão 

contidos tradições, concepções de vida, valores que se apresentam nas esferas 

pública e privada com vistas à obtenção de reconhecimento”84. Assim, o corpo pode 

ser tido como a primeira apresentação social, intimamente relacionado à identidade. 
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Pode-se falar também que a face corresponde ao modo como que as pessoas 

se projetam para o mundo. É comum a afirmação de que o rosto é o reflexo da 

personalidade.  

De um modo geral, segundo Stancioli e Carvalho, “[…] observa-se que o corpo 

é espaço de estética e de manifestação cultural-artística. Trata-se, assim, de um dos 

primeiros elementos de identificação e de identidade: como a pessoa quer ser 

reconhecida no meio social”85. 

Sob outro viés complementar à análise dos direitos da personalidade, então, 

há o tema da identidade, um conhecido objeto de estudo de ciências, como a Filosofia, 

a Antropologia, a Psicologia e a Sociologia e, mais recentemente, ganhou a atenção 

da Ciência do Direito. Isso porque o direito à identidade pessoal importa aos direitos 

da personalidade à medida em que evidencia a própria autodeterminação ético-

existencial86.  

A identidade representa a expressão objetiva e exterior da dignidade humana, 

constituindo meio instrumental.  Por meio deste a pessoa se afirma como ser humano, 

ao dizer e ao ser reconhecida como um sujeito autônomo87. 

Nesse sentido, ganhou projeção, desde os anos 1970, pela doutrina italiana 

“[…] o chamado direito à identidade pessoal, que abrange a proteção ao nome, mas 

vai muito além, alcançando sua relação com os diferentes traços pelos quais a pessoa 

humana vem representada no meio social”88. É visto ele, portanto, como o direito de 

a pessoa ser ela mesma, quem ela é, em suas preferências, designações, convicções, 

concepções, que a qualificam e a diferenciam dos demais.  
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A discussão da identidade e de suas implicações, na integridade corporal, 

importa aos direitos de personalidade na medida em que tangencia atributos 

essenciais à pessoa. Assim, a identidade abrange aspectos estáticos e dinâmicos: 

Quando se fala a palavra identidade, inequivocamente, há correlata uma 

ideia-elemento para diferenciação, correspondente àquilo que marca e faz diferir uma 

coisa de outra. Essa noção geral relaciona-se à dimensão estável da identidade, 

sendo essa a que “[…] reúne os elementos que respondem pela materialidade da 

identidade, de visibilidade imediata e de vocação duradoura”89.  

Na categoria retromencionada, inserem-se, a priori, o nome, a identificação 

física, os dados pessoais, a imagem, a voz, as impressões digitais, os gestos, a escrita 

etc. – e os respectivos elementos informativos que integram informações relevantes 

juridicamente – estado civil, estado familiar, estado político – e servem para 

individualizar a pessoa mediante registros civis e dados cadastrais privados e 

públicos, como nacionalidade, sexo, filiação etc.90 

Já a dimensão dinâmica da identidade compõe-se de fatores como a 

ideologia, a espiritualidade e o modo de pensar de cada pessoa.  

O objeto desta investigação está intimamente ligado a essa ideia, já que, no 

caso dos transplantes de face, viabiliza o uso do rosto de alguém por outrem, além da 

questão que tangencia o direito ao corpo e à identidade. 

Sabe-se que, em relação aos pacientes que necessitam se submeter a um 

transplante de face, o corpo que eles exteriorizam para a coletividade é de aparência 

desfigurada, o que não corresponde à sua essência, ao modo como a pessoa gostaria 

de ser reconhecida pelos demais. Assim, indispensável é a análise do tema proposto 

considerando também a preservação da identidade como verdadeiro direito da 

personalidade, viabilizando aos transplantados mais um modo de proporcionar a 

proteção da sua dignidade humana. 
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2.4 Direito à imagem  

 

Imagem corresponde, de um modo geral, à “Representação gráfica, plástica 

ou fotográfica da pessoa ou fotográfica de pessoa ou de objeto”91. 

A base constitucional da proteção da imagem está no art. 5o, X da CF/1988, 

que garante a inviolabilidade da intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

O direito à imagem, regulado no art. 20 do CC/2002, tem por objeto a tutela 

da figura, representação, retrato ou mesmo a imagem da pessoa humana. Dispõe o 

referido preceito legal que:  

 

Art. 20: Salvo se autorizadas, ou necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa 
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. (Grifou-se). 

 

De acordo com Beltrão, “A imagem que se protege como direito da 

personalidade é aquela que pode ser reproduzida através de representações 

plásticas, compreendendo o direito que tem a pessoa de proibir a divulgação de seu 

retrato”92. 

Propõe Bittar, no mesmo sentido do exposto há pouco, como conceito de 

direito à imagem como direito da personalidade: 

 

Consiste no direito que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e 
respectivos componentes distintos (rosto, olhos, perfil, busto) que a 
individualizam no seio da coletividade. Incide, pois, sobre a conformação 
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física da pessoa, compreendendo esse direito um conjunto de caracteres que 
a identifica no meio social. Por outras palavras, é o vínculo que une a 
pessoa à sua expressão externa, tomada no conjunto, ou em partes 
significativas (como a boca, os olhos, as pernas, enquanto individualizadoras 
da pessoa).93 (Grifou-se). 

 

Sabe-se que a imagem, até um passado não muito distante, não tinha grande 

relevância para o Direito. Não se falava, mesmo no estudo dos direitos da 

personalidade, na sua tutela como um direito autônomo, mas sempre correlato à 

violação de aspectos da honra ou da privacidade. A doutrina atual, entretanto, 

reconhece a tutela da imagem de modo independente, de maneira inequívoca, 

podendo estar a sua violação relacionada ou não também à ofensa daqueles.94 

Scheiber destaca o fato de que há, no regramento civil do direito à imagem 

como direito da personalidade, dois grandes problemas: a previsão de apenas duas 

situações nas quais a imagem da pessoa pode ser veiculada sem a devida 

autorização (a necessidade da administração da Justiça e a manutenção da ordem 

pública), ignorando diversas outras ocasiões nas quais se faria necessária, como no 

caso da liberdade de informação; e a possibilidade de o retratado obter a proibição do 

uso ou veiculação da sua imagem nas hipóteses de ataque à honra, à boa fama ou a 

sua respeitabilidade, ou, ainda, na destinação a fins comerciais, sendo claro que há a 

verificação do direito à indenização mesmo nos caos em que não é possível se 

verificar nenhum intuito comercial em seu emprego.95 

É muito comum, contudo, a confusão entre imagem retrato da pessoa com o 

seu conceito social. Pacífica na doutrina, porém, é a noção de que o bem jurídico 

tutelado pelo direito à imagem como direito da personalidade é a reprodução visual 

da pessoa. 

O direito à imagem, como direito da personalidade que é, faz jus a todos os 

seus atributos. Uma situação peculiar a ele, contudo, se destaca: sua indisponibilidade 

é cotejada, já que é bastante comum a utilização da imagem humana como meio para 
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divulgação diversa, seja de produtos, empresas, prestação de serviço, ligadas ao 

entretenimento, em práticas desportivas etc. 

Pacífico, entretanto, é o entendimento de que o referido direito não é absoluto. 

Há situações nas quais se pode falar da disponibilidade, bem como de relativização 

de parâmetros na tutela, como é o caso da divulgação não autorizada da imagem 

alheia (considerando, de modo razoável, a ponderação entre o direito à imagem e à 

liberdade de expressão intelectual, artística ou científica), ou ainda pela concordância 

tácita na veiculação (tendo, por exemplo, o caso da atriz que posa para fotos na saída 

de um espetáculo).96 

Essa disponibilidade viabiliza que o seu titular possa adquirir proveito 

econômico com a utilização de sua imagem total ou de alguns componentes. Há, para 

tanto, relação contratual pela qual o titular exercita a disponibilidade do direito da 

personalidade (normalmente de licença), com cláusulas bem delimitadas para que 

sejam evitadas as mais diversas confusões que possam existir, contornando o bem 

almejado (se rosto, perfil, silhueta, olhos, pernas, seios, cintura, nádegas etc.), o 

prazo, finalidade, condições de veiculação, remuneração, entre outros.97 

De efeito, pode-se afirmar que são verdadeiros atos ilícitos o uso não 

consentido da imagem de outrem como também o uso que extrapole as disposições 

contratuais (seja em finalidade diversa, fora do período estabelecido ou ainda de modo 

não expressamente ajustado).98 Por configurar-se como tal, há o resguardo mediante 

as disposições da Responsabilidade Civil, ensejando a reparação de eventuais danos 

morais ou materiais, se comprovados. 

É certo também que o direito estudado mantém íntima relação com outros 

direitos da personalidade, por isso a delimitação dos seus contornos se reveste de 

fundamental importância. A configuração plástica é tutelada pelo direito à imagem, 

mas pode haver ligações com, por exemplo, o direito do autor (no caso de 

interpretações diversas). 
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Sabe-se também que é vedada pelo ordenamento jurídico a divulgação da 

imagem que comprometa o exercício de outros direitos da personalidade, como os 

direitos a honra, reputação, decoro, intimidade, entre outros. 

O estudo do direito à imagem como direito da personalidade é indispensável 

quando se fala de transplantes da face. É resguardada pela tutela em face a projeção 

física pela qual a pessoa se mostra para a sociedade. Em relação às pessoas que 

necessitam de transplantes de face, esse, além do aspecto funcional do seu corpo 

humano, que já está prejudicado, é fundamental, visto que são pacientes totalmente 

desfigurados. 
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3 AUTONOMIA PRIVADA E ATOS DA DISPOSIÇÃO DO CORPO 

 

Relacionado o direito ao corpo como direito da personalidade, projeção 

privada da dignidade da pessoa humana, faz-se necessário tecer algumas 

considerações sobre a disposição do corpo vivo e, de modo mais específico, do 

cadáver. Isso porque é predominante na legislação atual a ideia de que existem limites 

que tangenciam a disposição do corpo vivo, não se admitindo nenhuma modificação 

que diminua suas funcionalidades. Nesse sentido, cita-se a vedação da doação de 

órgãos singulares (um debate que se trava é acerca da possibilidade da doação de 

útero) e a proibição da amputação voluntária de membros. 

Além disso, os transplantes post mortem (disposição do corpo morto) só são 

efetivados com o consentimento da família, mesmo que o doador tenha se expressado 

de modo livre e esclarecido em vida. 

Essas noções são intimamente ligadas à pesquisa sobre os transplantes de 

face: primeiro, porque o doador do rosto deve, nos termos dos limites gerais ao 

exercício da autonomia, disponibilizar essa parte tão especial do seu corpo para 

outrem após sua morte. 

Ademais, também obedecendo os limites gerais ao exercício da autonomia, o 

receptor do rosto deve concordar com o procedimento cirúrgico e todo o tratamento, 

ciente de que essa sua escolha, também livre e esclarecida, produz efeitos jurídicos; 

afinal, deve-se respeito aos direitos da personalidade do doador. 

Não se pode esquecer, no entanto, de que o direito ao corpo é um direito da 

personalidade e, como tal, tem todos os seus atributos. Nessa realidade, na primeira 

análise – superficial – é possível pensar que a noção de autonomia seria incompatível 

com o exercício de direitos da personalidade.  

Para o Direito, autonomia é a “Faculdade de alguém reger-se por si mesmo”99, 

sendo autonomia da vontade o “[…] princípio pelo qual a vontade dos contratantes, 
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ou do agente do ato jurídico, é soberana e produz efeitos legais, quando a pessoa é 

capaz, não contraria o direito expresso, o interesse coletivo nem a ordem pública”100. 

No plano existencial, a autonomia é extensão da personalidade, garante o seu 

livre desenvolvimento, sendo indispensável para que a pessoa possa escolher o modo 

de vida que a satisfaz, que concretize o seu melhor modo de viver individualmente.  

A autonomia, entretanto, tem que estar inserida dentro de uma perspectiva 

relacional entre subjetividade e intersubjetividade, para que possa ser 

adequadamente compreendida, já que ela adquiriu, na contemporaneidade, a função 

de nortear as relações sociais. De tal modo que o reconhecimento recíproco da 

condição de sujeitos torne possível a convivência com outros e respeite o 

desenvolvimento pessoal. Assim, ela não mais se dirige à segurança de uma vontade 

individual exercida de maneira indiscriminada.101 

Bodin e Castro destacam que, justamente pelo fato de a autonomia não poder 

ser exercida sem uma relação entre pessoas, ela deve ser guiada pela noção de 

solidariedade: 

 

Dessa dimensão intersubjetiva da liberdade, depreende-se a relevância da 
solidariedade como elemento capaz de realocar o indivíduo no centro do 
ordenamento jurídico sem, contudo, retomar os passos anteriores que 
conduziram ao estatuto do indivíduo patrimonial (FACHIN, 2000). A 
solidariedade é concebida sob duplo viés. O primeiro, da solidariedade 
objetiva, encontra razão e fundamento na coexistência; enquanto o segundo, 
da solidariedade como valor, refere-se diretamente à lógica da reciprocidade, 
ou seja, de respeito à esfera jurídica alheia do mesmo modo que se respeita 
a própria, em consideração ao sentido de igualdade formal e material 
(SARMENTO, 2001).102 
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A autonomia privada corresponde também a um princípio jurídico. É 

reconhecida pelo ordenamento jurídico como de elevado padrão axiológico, mesmo 

que não esteja expressamente prevista ou redigida, mas que atua como uma diretriz 

para a elaboração de outras normas (sejam elas princípios ou regras) ou como 

parâmetro para a solução de outros problemas jurídicos que possam surgir em relação 

de conflitos ou antinomias. 

Assim, considerando-a como princípio, a autonomia privada deve se amoldar 

ao contexto histórico e cultural da sociedade estudada, verificada com maior força em 

alguns momentos e noutros não. 

Nesse sentido, usar a expressão “conformação da autonomia”, certamente, é 

mais adequado do que “limitação da autonomia”, porque considera o exercício do 

conteúdo racional da vontade do homem em relação ao período histórico e contexto 

social em que se vive e o ordenamento jurídico aplicado na época em sua 

plenitude.103De acordo com as lições de Naves,  

 

A autonomia privada, conformada pelo ordenamento jurídico, confere 
ao sujeito a possibilidade de determinar conteúdo, forma e/ou efeitos do 
negócio jurídico. Podendo, numa situação concreta, o sujeito determinar 
somente conteúdo e efeitos, ficando a determinação da forma como função 
da lei. Ou esta prevendo forma e efeitos, restando ao sujeito o exercício da 
autonomia privada no referente ao conteúdo. Ou outras combinações de 
conteúdo, forma e efeitos determinados ora pelo ordenamento, ora pelo 
sujeito de direitos. É claro que essa determinação de conteúdo forma e 
efeitos se faz na conformidade de outras normas jurídicas, isto é, há uma 
esfera de atuação, mas uma esfera dinâmica de liberdade que se faz pela 
tensão com outros princípios.104 (Grifou-se). 

 

Na perspectiva do Direito Civil tradicional (constituído essencialmente ao 

longo dos séculos XVIII e XIX) a autonomia privada era o alicerce de todo o sistema. 

Absoluta, era replete de limitações de cunho excepcional e de origem externa, já que 
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surgiu como a contraposição burguesa ao sistema anterior do Estado Absolutista e da 

sociedade separatista rígida.105 

Concebia-se a autonomia com base apenas na manifestação formal da 

vontade: assinado o contrato sem nenhum defeito previsto em lei (como erro, dolo, 

coação), tornava-se o sujeito refém do seu pronunciamento. Era garantida, portanto, 

a liberdade formal para vender, alugar, emprestar a juros etc., sem que fossem 

fornecidas as condições materiais necessárias para a efetiva fruição de tais 

liberdades.106 

Com o reconhecimento dos direitos nas relações existenciais, contudo, se fez 

necessária a análise da autonomia como meio de efetivação da dignidade, a ser 

sopesada apenas em casos de excepcionalidade, que envolvam desrespeito à 

solidariedade ou outros aspectos igualmente prioritários à própria dignidade.107 

Essa mudança de modelo, segundo Teixeira e Konder, surgiu em decorrência 

da proteção do homem como sujeito de direitos, finalidade do ordenamento jurídico. 

Veja-se: 

 

As crises econômicas e as atrocidades cometidas pelos regimes nazi-
fascistas impuseram uma mudança de paradigma no sentido da proteção 
prioritária da dignidade da pessoa humana. Consagrada nas declarações 
internacionais de direitos humanos e na positivação de direitos fundamentais 
nos textos constitucionais, a dignidade transforma-se em princípio a impor 
proteção plena da pessoa, em todos os seus aspectos. A sua real 
emancipação não ocorre através da garantia de uma liberdade formal de 
declarar vontade, mas através do que se convencionou chamar “livre 
desenvolvimento da personalidade”.108 (Grifou-se). 
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na disposição de órgãos para depois da morte. RFD - Revista da Faculdade de Direito da UERJ. N. 
18. 2010. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/issue/view/146>. 
106 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; KONDER, Carlos Nelson Konder. Autonomia e solidariedade 

na disposição de órgãos para depois da morte. RFD - Revista da Faculdade de Direito da UERJ. N. 
18. 2010. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/issue/view/146>. 
107 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; KONDER, Carlos Nelson Konder. Autonomia e solidariedade 

na disposição de órgãos para depois da morte. RFD - Revista da Faculdade de Direito da UERJ. N. 
18. 2010. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/issue/view/146>. 
108 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; KONDER, Carlos Nelson Konder. Autonomia e solidariedade na 
disposição de órgãos para depois da morte. RFD - Revista da Faculdade de Direito da UERJ. N. 18. 
2010. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/issue/view/146>. 



50 

 

A noção de solidariedade existe para que a realidade do hiperindividualismo 

pessoal resguardado pela lei seja uma máxima social, tornando-se a autonomia porta-

voz do valor de cada um, cotejando o sujeito universal moderno com os demais nas 

relações intersubjetivas.109 

Como os direitos da personalidade correspondem a uma categoria de direitos 

estabelecida pelo Código Civil, passíveis de titularidade por parte da pessoa humana 

para a proteção dos interesses existenciais, entende-se que o ser humano detém 

autonomia no seu exercício, mas esta, como norma principiológica que é, deve ser 

exercida em consonância com os princípios reconhecidos implícita ou explicitamente 

pelo ordenamento. 

Assim, imprescindível foi o advento da noção de solidariedade como limite a 

essa autonomia, visto que a individualidade deve ser respeitada, desde que não se 

percebam reflexos negativos para a sociedade em decorrência de cada conduta 

omissiva ou comissiva guiada pela autonomia. Ademais, é cada vez mais fomentada 

com maior destaque a necessidade de coexistência em harmonia, e que, mais do que 

isso, os seres humanos devem ser solidários e fraternos, possibilitando, com suas 

ações o desenvolvimento e a dignidade dos demais. 

A autonomia deve, portanto, ser exercida dentro dos limites legais específicos 

em determinados casos, como se vê no regulamento da Lei de Transplantes e da 

regulamentação das pesquisas e tratamentos clínicos, aos quais não é dispensado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido110.  

Esses direitos da personalidade, anteriormente conceituados, possuem uma 

série de características já consagradas na doutrina e na jurisprudência: 

intransmissíveis, irrenunciáveis, absolutos, não limitados, imprescritíveis, 

impenhoráveis, não sujeitos a desapropriação e vitalícios. 

Nesse sentido, há previsão expressa no ordenamento jurídico, art. 11 do 

CC/02, de que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 
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podendo o seu exercício ser alvo de limitação voluntária, excepcionando-se os casos 

previstos em lei (como, por exemplo, a transplantação renal de doador vivo111). 

Essa indisponibilidade dos direitos da personalidade, todavia, não é absoluta, 

já que há alguns atributos, como a imagem e o nome, são comumente 

comercializados, admitindo prestação qualquer, inclusive de caráter pecuniário, em 

troca, não havendo vedação legal expressa.  

Aliás, é cada vez mais comum na sociedade contemporânea ver pessoas 

abrindo mão dos seus direitos da personalidade sem nenhuma contraprestação. Veja-

se o caso das redes sociais: a exposição de fotos, vídeos, comentários etc. é uma 

verdadeira disposição dos direitos ao nome, imagem, honra. 

Pode-se falar também em relatividade dos direitos da personalidade em 

relação as modificações do corpo humano, que é objeto de intervenções mais ou 

menos aceitas pela sociedade, como o uso de próteses, tatuagens, prática de 

fisiculturismo, ou ainda a amputação voluntária de membros, como outras já 

mencionadas. 

Não há como duvidar que esse fenômeno é decorrência da 

contemporaneidade. Em detrimento de valores intrínsecos à essência do ser humano 

(muitas vezes independentes do seu exterior, ligados à psique, como a honra), atribui-

se valor cada vez maior ao corpo como objeto de design e projeção social dos valores 

internos, ou, ainda, servindo como meio de integração social (veja-se a aceitação do 

corpo magro e a prática de bulling contra crianças obesas nas escolas112). 

 

3.1 O exercício da disposição do corpo ante as limitações da autonomia 

 

Inicialmente, convém destacar o fato de que as expressões autonomia da 

vontade e autonomia privada não se mostram facilmente distintas. A doutrina aponta, 

                                                 
111 Nos termos do art. 9º da Lei nº 9.434/97. 
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inclusive, que a delimitação conceitual entre elas é bastante controvertida.113 Com 

efeito, há posicionamentos no sentido de que seriam equivalentes, ao passo que 

outros defendem sua distinção. 

Parte dos estudiosos entende que a autonomia da vontade corresponde a 

uma noção mais ampla, relacionada ao poder que o ser humano tem de, 

racionalmente, determinar um ato. Ela abrangeria a autonomia privada (vontade na 

esfera particular) e a autonomia pública (vontade perante o ente público), mas sempre 

vinculada à noção de arbítrio e de racionalidade.114 

Há quem defenda, ainda, a ideia de que as expressões em comento seriam 

sinônimas, com sentido equivalente, e que representariam uma mesma realidade: a 

determinação de uma ação humana em conformidade, ou não, com o ordenamento 

jurídico.115 

Sob outro viés, autonomia da vontade e autonomia privada poderiam ainda 

ser vistas como realidades distintas: aquela como a liberdade individual (relacionada 

a perspectiva subjetiva, psicológica, o pensar humano) e esta como o poder normativo 

do particular (concretização das escolhas, aplicação prática, real, o modo de agir da 

pessoa).116 

De acordo com Naves, autonomia da vontade e autonomia privada são 

perspectivas distintas de um mesmo fenômeno – assemelhando-se às duas faces de 

uma mesma moeda – correspondendo a uma só realidade, sendo que 
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A denominação autonomia privada veio substituir a carga individualista e 
liberal da autonomia da vontade. Ao Direito, pois, resta analisar a 
manifestação concreta da vontade, segundo critérios objetivos de boa-fé, e 
não suas causas e características intrínsecas. Não é objeto do direito perquirir 
sobre o conteúdo da consciência interna de cada ser. Daí a justificativa pela 
expressão autonomia privada.117 

 

A bem da verdade, nos pós-II Guerra Mundial, principalmente, com o advento 

do Estado Social, o reconhecimento dos direitos humanos e, na perspectiva civilista, 

o crescimento da importância e proteção dos direitos da personalidade, não há mais 

como se falar em vontade desvinculada do mundo jurídico.  

Nesse contexto, entende-se que a expressão mais adequada é autonomia 

privada, independentemente de a relação ser entre particulares ou entre particular e 

Estado, já que a vontade individual não pode ser simplesmente determinante. A 

vontade deve obedecer às balizas estabelecidas pelo ordenamento jurídico, de modo 

que venha a ser socialmente adequada, ou minimamente aceitável. 

Assim, a autonomia privada, de determinação da pessoa segundo os 

preceitos do ordenamento jurídico (obedecendo-o ou não), é constituída pelo 

somatório da autonomia crítica, no sentido de se compreender e avaliar a si mesmo e 

ao mundo, com a autonomia da ação, podendo estabelecer um determinado 

comportamento (construído pela autonomia crítica).118 

Neste estudo, considerou-se a autonomia privada em detrimento da 

autonomia da vontade, visto que o querer humano não pode simplesmente se 

sobrepor ao ordenamento, porquanto ele deve obediência às normas. 

Intimamente ligado à ideia de vida, como abordado no Capítulo imediatamente 

precedente, há o corpo humano, objeto de tutela do direito ao corpo, direito da 
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personalidade, protegido por todos os seus atributos. Sem um corpo não há como o 

ser humano ter vida. 

Sabe-se, ainda, que o corpo humano está em constante transformação. Pode-

se afirmar, inclusive, que ele “[…] perdeu a sua unidade, decompondo-se em partes, 

em produtos: órgãos, tecidos, células, gametas podem ser separados do corpo de 

origem, postos em circulação e utilizados em outros corpos”.119 

Sobre o corpo, é possível, ainda, a realização de inúmeras intervenções a fim 

de se reintegrar funções perdidas ou jamais possuídas.120 

Efetivamente, pois, quando do estudo do direito ao corpo humano, pertinentes 

são os questionamentos cada vez mais comuns acerca da disposição deste corpo, 

como as alterações de sexo, as modificações intencionais e, aproximando-se do 

objeto desta pesquisa, o transplante de face, sempre ligados à correlata ideia de 

identidade. 

A discussão da identidade e de suas implicações, na integridade corporal, 

importa aos direitos de personalidade na medida em que tangencia atributos 

essenciais à pessoa. Assim, a identidade abrange aspectos estáticos e dinâmicos. 

Na presente categoria, inserem-se, a priori, o nome, a identificação física, os 

dados pessoais, a imagem, a voz, as impressões digitais, os gestos, a escrita etc. – e 

os respectivos elementos informativos que integram informações relevantes 

juridicamente – estado civil, estado familiar, estado político – e servem para 

individualizar a pessoa mediante registros civis e dados cadastrais privados e 

públicos, como nacionalidade, sexo, filiação, etc.121 

No sentido da dimensão dinãmica da identidade, “enquanto os signos 

distintivos [...] identificam o sujeito objetiva e imediatamente, a identidade dinâmica 

representa, por outro lado, uma fórmula sintética para distinguir um sujeito do ponto 

de vista global na multiplicidade das suas específicas características e manifestações, 
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caracterizando-se pela proteção da verdade biográfica e histórica, do estilo individual 

e social de cada um, que o diferencia e singulariza”122. 

Também há, sob outro vies, uma série de outros aspectos correlates que 

devem ser considerados, que basicamente gravitam em torno dos conceitos de 

autonomia e direitos da personalidade do doador e do receptor. 

Veja-se: são cada vez mais comuns os casos em que, simplesmente por 

serem consideradas pela sociedade como pessoas “feias”, seres humanos são objeto 

de exposição diminutiva em redes sociais. Isso pode perfeitamente acontecer com 

pessoas que necessitam de transplantes de face, consistindo em verdadeira violação 

aos seus direitos da personalidade. 

Ressalte-se que a Resolução n. 1.246/88 do CFM proíbe de forma expressa 

a realização de qualquer procedimento médico sem o conhecimento e o 

esclarecimento do paciente. Como manifestação verdadeira do princípio da 

autonomia, respeitando os direitos da personalidade, o consentimento livre e 

esclarecido manifesta-se como a legitimação e o fundamento do ato médico.123 

Ademais, de acordo com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, a 

exemplo da de nº 510/2016 e nº 466/2012, consentimento livre e esclarecido 

corresponde à anuência do participante da pesquisa ou procedimento, ou de seu 

representante legal, livre de simulação, fraude, erro ou intimidação, após 

esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, 

métodos, potenciais benefícios e riscos. 

Sob um viés doutrinário, de acordo com as lições de Maluf, o consentimento 

livre e esclarecido do paciente é 

 

Imprescindível será a plena informação de seu estado de saúde e a indicação 
do tratamento a ser seguido, para que tome a decisão a ser empregada. O 
objetivo do consentimento informado é aumentar a autonomia pessoal do 
indivíduo nas decisões que lhe afetarem o bem-estar físico e psíquico. Esse 

                                                 
122 CAMPOS, Ligia Fabris. Aspectos estático e dinâmico da identidade pessoal. PUC RIO. Disponível 
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direito de autodeterminação dá origem ao dever erga omnes de respeitá-lo, 
fundada no princípio da dignidade da pessoa humana. Donde advém que a 
informação médica clara e precisa será o agente viabilizador do 
consentimento ou não do paciente para que  determinada conduta seja 
empregada, tem o paciente o direito de conhecer: o diagnóstico, a evolução 
da doença, o prognóstico, os efeitos colaterais do tratamento, seus objetivos, 
as consequências ou não da aceitação do tratamento, para tomar sua 
decisão.124 

 

Nesse sentido, fundamental é o estudo aprofundado, sob o prima jurídico, do 

ato de se dispor do corpo, seja em vida ou após a morte, bem como a interferência de 

terceiros. 

 

3.2 Disposição do corpo vivo  

 

A disposição do corpo humano e suas partes ainda em vida é tratada pelo 

Código Civil de 2002, bem como pela Lei de Transplantes, Lei nº 9.434/97, 

regulamentada pelo Decreto n. 9.175/2017. 

No mesmo sentido do art. 9o, §3o, da Lei de Transplantes, de acordo com o 

art. 27 do Regulamento, qualquer pessoa capaz, nos termos da lei civil, poderá dispor 

de órgãos, tecidos, células e partes de seu corpo para serem retirados, em vida, para 

fins de transplantes ou enxerto em receptores cônjuges, companheiros ou parentes 

até o quarto grau, na linha reta ou colateral.  

Reitera-se a noção de que a referida regulamentação estabelece a 

indispensável autorização do doador, preferencialmente por escrito e diante de 

testemunhas, especificando expressamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto 

da retirada para doação. 

As doações entre vivos que não tenham parentesco até o quarto grau 

dependerão de autorização judicial, que será dispensada no caso de medula óssea, 

nos termos do art. 28 do Decreto.  
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Ressalva-se, no art. 29, que somente será permitida a doação em vida quando 

se tratar de órgãos duplos (como os rins), de partes de órgãos, tecidos, células e 

partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo 

(por exemplo, parte do fígado) sem risco para a sua integridade e não represente 

grave comprometimento de suas aptidões vitais e de sua saúde mental e não cause 

mutilação ou deformação inaceitável.  

Ademais, menciona-se o art. 13 do diploma civilista, ao prever que, salvo por 

exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes; sendo 

os transplantes em geral possíveis, mas regulados pela lei especial. 

É com base nessa disposição que, mesmo de maneira autônoma, são 

vedados os transplantes de órgãos singulares (a exemplo do coração, estômago) e 

até mesmo a amputação voluntária. 

Ressaltam-se as várias situações nas quais se pode haver o estudo da 

disposição do corpo, principalmente ante a evolução dos procedimentos médicos.  

 

Ao se analisar a questão, além disso, deve-se levar em conta que o 
desenvolvimento tecnológico dos últimos anos incidiu fortemente sobre o 
modo de conceber a pessoa, e assim, a partir dos anos 90, o conceito 
tradicional de individuo e de corpo começou a entrar em crise, impondo, 
portanto, uma redefinição.125 

 

Numa manifesta mudança de paradigma, o corpo: 

 

[...] de objeto de direitos com conteúdo patrimonial, passa a ser entendido 
como instrumento de manifestação da personalidade. A liberdade de 
expressão, garantida constitucionalmente, conjuga-se então com o principio 
da autodeterminação, na ótica do personalismo, da dignidade e da 
solidariedade constitucionais. Por conseguinte, diria que um dos aspectos 
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<http://civilistica.com/atos-de-disposicao-do-proprio-corpo/>. Acesso em 25 fev. 2016. 
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centrais da possibilidade de dispor do próprio corpo reside no consentimento, 
livre e informado.126 

 

Nessa realidade, questiona-se a compatibilidade da autonomia do paciente 

que necessita de um transplante de rosto com os preceitos do ordenamento jurídico. 

Ele estará recebendo um rosto de um doador (que deve ter os seus direitos da 

personalidade respeitados) e também deve ter tutelado os seus interesses. 

O art. 15 do Código Civil de 2002 dispõe que ninguém pode ser constrangido 

a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. 

Pode-se entender, erroneamente, da leitura do dispositivo, que, sem risco de vida, 

qualquer pessoa pode ser constrangida a submeter-se a tratamento médico ou 

intervenção cirúrgica. Adquire, assim, importância cada vez maior a participação do 

paciente nos rumos do seu tratamento, não por meio de uma autorização genérica, 

mas pelo consentimento informado, sendo esclarecido sobre cada etapa que envolve 

o tratamento.127 

Ressalte-se, desde já, que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é 

um direito do paciente e corresponde ao documento pelo qual ele manifesta a sua 

concordância com a pesquisa ou procedimento, bem como é alertado de todos os 

passos, seus direitos, riscos etc. 

Assim, é válida ainda a análise jurídica do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em relação à possibilidade da sua contaminação com fatores de 

invalidade e/ou ineficácia, como vícios do consentimento ( o sofrimento de fortes dores 

físicas, a título de exemplo, que pode macular a real vontade da pessoa), ou ainda em 

casos de alta complexidade, como nos transplantes de face, conforme será abordado 

no próximo capítulo. 

Por fim, ainda merece análise jurídica o direito à integridade, intimamente 

ligado, na contemporaneidade, à ideia de saúde, já que é por meio do exercício desta 

                                                 
126 CICCO, Maria Cristina de. Atos de disposição do próprio corpo entre autonomia e dignidade da 
pessoa humana. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 2, n. 2, abr.-jun./2013. Disponível em: 
<http://civilistica.com/atos-de-disposicao-do-proprio-corpo/>. Acesso em 25 fev. 2016. 
127 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 53. 
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autonomia que o transplantado beneficiado busca melhoria na sua qualidade de vida. 

Defende-se atualmentemo argument de que 

 

[…] a saúde não deve ser entendida apenas como estado de bem-estar 
psicofísico, mas também, em uma visão dinâmica e social, como são e livre 
desenvolvimento da pessoa. Nesse sentido, a saúde se liberta da concepção 
restritiva da integridade física para abraçar os aspectos unitários físicos e 
psíquicos da pessoa, além do próprio modo de entender a qualidade de 
vida.128 

 

Assim, como direito da personalidade, o ordenamento jurídico, em especial o 

diploma civilista, deverá tutelar as situações de proteção e violação da integridade. 

Por esse motivo, o transplante de face poderia ser entendido como modalidade de 

resguardo, pelo Direito, da integridade do paciente receptor da face, além da 

observância do direito à disposição do corpo do doador. 

Verifica-se que o ordenamento jurídico resguarda a possibilidade de vida com 

saúde e dignidade, ao proibir que haja a disposição do corpo humano e suas partes 

que inviabilizem existência humana.  

Ainda há muito o que ser estudado, no entanto, acerca desse parâmetro de 

saúde, se como bem-estar psicológico mesmo que diante de uma incapacidade física 

(como é o caso das pessoas que querem ter membros amputados por opção), o que 

não é objeto deste trabalho. 

 

3.3 Disposição do cadáver  

 

O problema da disposição de órgãos para depois da morte é um nítido 

exemplo da importância de analisar profundamente o papel da autonomia privada em 

nosso sistema jurídico, que, lembre-se, é guiado pela dignidade da pessoa humana. 

                                                 
128 CICCO, Maria Cristina de. Atos de disposição do próprio corpo entre autonomia e dignidade da 
pessoa humana. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 2, n. 2, abr.-jun./2013. Disponível em: 
<http://civilistica.com/atos-de-disposicao-do-proprio-corpo/>. Acesso em 25 fev. 2016. 
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Em virtude da relevância para esta pesquisa, aprofunda-se na disposição do 

corpo, agora cadáver, para fins de transplantes de órgãos e tecidos. 

De acordo com as lições de Teixeira e Konder, toda legislação de transplantes 

de órgãos e tecidos está embasada no sopesamento entre liberdade e solidariedade. 

Aquela no sentido de a pessoa poder decidir acerca do destino de seu corpo, mesmo 

depois da morte, respeitando convicções religiosas ou pessoais; esta na 

possibilidade, oferecida pelo inquestionável aprimoramento das técnicas médicas, de 

fazer com que o material biológico já não mais útil ao seu portador original possa servir 

para garantir a saúde ou mesmo a sobrevivência de outra pessoa, garantindo a ela 

também a dignidade humana.129 

A matéria é tratada pelo Código Civil de 2002, bem como pela Lei de 

Transplantes, Lei nº 9.434/97. Neste momento, reforça-se o disposto no art. 13 do 

Diploma Civilista, ao prever que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de 

disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade 

física, ou contrariar os bons costumes; sendo os transplantes em geral possíveis, mas 

regulados pela lei especial. 

De acordo com o art. 3º da Lei de Transplantes, a retirada após a morte de 

tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento 

deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 

dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a 

utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por via de resolução do 

Conselho Federal de Medicina.130 

O Decreto regulamentador da Lei de Transplantes, em seu art. 17, trata da 

disposição, após a morte, do corpo humano, condicionando-a a expressa autorização 

da família: 

                                                 
129 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; KONDER, Carlos Nelson Konder. Autonomia e solidariedade 

na disposição de órgãos para depois da morte. RFD - Revista da Faculdade de Direito da UERJ. N. 
18. 2010. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/issue/view/146>. 
130 O Conselho Federal de Medicina admite que a parada total e irreversível das funções encefálicas 

relacionadas com a existência consciente equivale à morte, conforme critérios já bem estabelecidos 
pela comunidade científica mundial. A Resolução 1.480/97 estabelece os critérios para a caracterização 
de morte encefálica (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CMF. Resolução 2.173/17. Critérios para 
a Caracterização de Morte Encefálica. Portal Médico. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173>. Acesso em: 06 fev. 2018). 
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Art. 17.  A retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano 
poderá ser efetuada após a morte encefálica, com o consentimento 
expresso da família, conforme estabelecido na Seção II deste Capítulo.  

§ 1º O diagnóstico de morte encefálica será confirmado com base nos 
critérios neurológicos definidos em resolução específica do Conselho Federal 
de Medicina - CFM.   

§ 2º São dispensáveis os procedimentos previstos para o diagnóstico de 
morte encefálica quando ela decorrer de parada cardíaca irreversível, 
diagnosticada por critérios circulatórios.  

§ 3º Os médicos participantes do processo de diagnóstico da morte 
encefálica deverão estar especificamente capacitados e não poderão ser 
integrantes das equipes de retirada e transplante.  

§ 4º Os familiares que estiverem em companhia do paciente ou que tenham 
oferecido meios de contato serão obrigatoriamente informados do início do 
procedimento para diagnóstico da morte encefálica.  

§ 5º Caso a família do paciente solicite, será admitida a presença de médico 
de sua confiança no ato de diagnóstico da morte encefálica.  

 

Veja-se que o Decreto nem sequer menciona o exercício da autonomia 

privada do doador ainda em vida, atribuindo um grande valor à vontade de terceiros 

para a concretização da disposição anterior do de cujus. 

Questiona-se aqui a liberdade que o doador tem para, ciente do caráter 

humanitário que permeia todas as discussões acerca dos transplantes, de modo 

consciente e esclarecido, dispor do seu rosto como material passível de transplante. 

O ato de disposição da face, do mesmo modo que qualquer outro que possa 

ser transplantado, guarda correspondência direta com as noções de capacidade 

solidariedade e adequação com os demais princípios e regras do ordenamento. 

 

3.4 A interferência de terceiros na disposição do cadáver  

 

Na questão em análise, verifica-se também a colisão entre a vontade exercida 

em vida pelo eventual doador, falecido, e os interesses dos familiares. 
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 A própria Lei de Transplantes131 considera como essencial a apuração da 

vontade do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou 

colateral, até o segundo grau inclusive, no tocante ao destino do corpo do ser querido 

falecido.  

A legislação condiciona, pois, o exercício da autonomia privada do doador 

(retratada em vida) ao consentimento dos parentes. O legislador, ao sopesar os 

direitos da personalidade da pessoa morta 132  e os interesses conflitantes dos 

familiares, deu a estes preponderância, já que se não houver a concordância dos 

parentes (apesar da autorização expressa em vida) o transplante não se consuma. 

Rememora-se o fato de que o legislador brasileiro começou a se debruçar 

sobre a regulamentação dos transplantes com o advento da Lei n. 4.280, de 6 de 

novembro de 1963, mas foi com a Lei n. 5.479, de 10 de agosto de 1968, que se 

passou a exigir com destaque que o transplante só ocorresse com expressa 

manifestação de vontade do disponente ou de component familiar.  

No sistema original, entretanto, o sopesamento era feito de modo que 

somente na ausência de opção expressa do titular no sentido da doação, e ainda da 

família, não ocorreria o transplante, mas bastava que um ou outro autorizasse a 

doação para que ela fosse viabilizada.133 

Com o aprimoramento das técnicas médicas e o crescimento da demanda 

pelos transplantes, a normativa foi substituída no início dos anos 1990, privilegiando, 

ainda que de modo sutil, a ideia de solidariedade: de acordo com a Lei n. 8.489, de 

18 de novembro de 1992, no silêncio do possível doador, somente a recusa expressa 

da família impediria a doação. O seu consentimento era, portanto, presumido.  

                                                 
131 Art. 4o - A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou 

outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, 
obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento 
subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte. (grifou-se) 
132 Ressalta-se que esta pesquisa considera que o morto possui direitos da personalidade, não apenas 

projeção em morte de direitos exercidos enquanto vivo, conforme tratado no capítulo anterior. 
133 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; KONDER, Carlos Nelson Konder. Autonomia e solidariedade 

na disposição de órgãos para depois da morte. RFD - Revista da Faculdade de Direito da UERJ. N. 
18. 2010. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/issue/view/146>. 
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A Lei de Transplantes estabeleceu o Sistema Nacional de Transplantes, que, 

em 1997, reforçando os valores de solidariedade social, buscou aumentar o número 

de procedimentos no Brasil, diminuindo a escassez de órgãos para doação.  

A normatização dos transplantes no Brasil já passou por várias 

transformações, que serão mais bem abordadas na próxima seção. Destaca-se, de 

pronto, contudo, que, com a nova regulamentação da Lei de Transplantes pelo 

Decreto n. 9.175/2017, verifica-se o tratamento, em seção própria, do consentimento 

da família para a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano: 

 

Art. 19.  Após a declaração da morte encefálica, a família do falecido deverá 
ser consultada sobre a possibilidade de doação de órgãos, tecidos, 
células e partes do corpo humano para transplante, atendido o disposto 
na Seção II do Capítulo III.  

Art. 20.  A retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano, 
após a morte, somente poderá ser realizada com o consentimento livre e 
esclarecido da família do falecido, consignado de forma expressa em 
termo específico de autorização.  

§ 1º A autorização deverá ser do cônjuge, do companheiro ou de parente 
consanguíneo, de maior idade e juridicamente capaz, na linha reta ou 
colateral, até o segundo grau, e firmada em documento subscrito por duas 
testemunhas presentes à verificação da morte.  

§ 2º Caso seja utilizada autorização de parente de segundo grau, deverão 
estar circunstanciadas, no termo de autorização, as razões de impedimento 
dos familiares de primeiro grau.  

§ 3º A retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano de 
falecidos incapazes, nos termos da lei civil, dependerá de autorização 
expressa de ambos os pais, se vivos, ou de quem lhes detinha, ao tempo da 
morte, o poder familiar exclusivo, a tutela ou a curatela.  

§ 4º Os casos que não se enquadrem nas hipóteses previstas no § 1º ao 
§3º dependerão de prévia autorização judicial. (grifou-se) 

 

Ademais, o mencionado regulamento, no art. 21, proíbe a doação de órgãos, 

tecidos, células e partes do corpo humano em casos de não identificação do potencial 

doador falecido, mesmo que haja o reconhecimento familiar do corpo, no caso de não 

se conseguir realizar a designação do cadáver por meio de documento oficial de 

identificação. 
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Considerando que a regulamentação atual teria deixado em aberto se a 

exigência do consentimento familiar se faz necessária em todo caso ou só quando o 

doador não tiver se manifestado, foi proposto no Senado Federal, em 21 de novembro 

de 2017, pelo senador Lasier Martins, o Projeto de Lei nº 453/2017, que busca alterar 

a Lei de Transplantes para facilitar as doações134. 

A alteração legislativa em foco tem o propósito de alterar a regulamentação 

dos transplantes para estabelecer que a autorização expressa de parentes próximos 

do falecido para a remoção de órgãos e tecidos para transplantes só seja necessária 

quando este não tiver se manifestado em vida nesse sentido ou se esta for eivada de 

algum vício. 

Fundamenta-se a proposta de lei no art. 14 do Código Civil, no sentido de que 

a autonomia privada é o suficiente para a disposição após a morte do corpo humano, 

devendo ser respeitada sem interferências da família, desde que a disposição seja 

gratuita e com objetivo científico ou altruístico. 

Com efeito, vê-se que são persistentes os questionamentos acerca da 

observância da autonomia privada no concernente à realização de transplantes à luz 

do ordenamento jurídico brasileiro, e que é possível identificar, ainda que de modo 

sensível, o retorno do entendimento de que a vontade manifestada de modo livre em 

vida deve prevalecer sobre a disposição familiar, mesmo que sob o fundamento 

humanitário da prática cirúrgica. 

 

 

 

 

  

                                                 
134  Projeto de Lei do Senado n° 453, de 2017. Senado Federal. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131654>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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4 TRANSPLANTES DE FACE NO BRASIL: DESAFIO PARA O DIREITO 

 

Considerando que órgãos, tecidos e partes do corpo humano podem ser 

doados para beneficiar a saúde de outra pessoa desde que não cause prejuízo ao 

organismo do concessor, reforça-se a noção de transplante como o procedimento 

cirúrgico pelo qual é realizada essa retirada do organismo do doador, em vida ou após 

a morte, para o do receptor, possibilitando-o a vida em melhores condições. 

Observando o direito à vida, estabelecido pela Constituição Federal como 

Direito Fundamental, bem como pelo Direito Civil como Direito da Personalidade, a 

Lei de Transplantes dispõe sobre a legalidade da remoção de órgãos e tecidos para 

transplante ou tratamento, desde que ocorra de livre vontade e seja autorizada pelo 

doador ou familiar responsável, a depender do caso, como já abordado. 

Isso posto, é essencial se proceder a uma análise da legislação brasileira 

sobre o tema, considerando os princípios básicos da Bioética, para que se conheça o 

panorama geral e se identifiquem quais os desafios para a regulamentação jurídica a 

respeito dos transplantes de face no Brasil. 

Inicialmente, contudo, convém mostrar a origem do vocábulo Bioética. Atribui-

se a origem do termo à Van Rensselaer Poter, autor do livro Bioethics: a bridge to the 

future, em 1971. Para o autor, não seria possível separar os valores éticos dos valores 

biológicos, propondo uma associação para estudo sistemático da Biologia com a 

Ética, formando a bioética. Daí Bioética teria origem do grego bio, representando os 

sistemas vivos, e ethike, representando os valores humanos.135 

O primeiro uso acadêmico do termo, entretanto, é reconhecido à Thomas 

Reich136, apesar de a sua primeira utilização ser atribuída a Fritz Jahr, no periódico 

                                                 
135 AZEVEDO, Maria Alice da Silva. Origens da Bioética. Nascer e Crescer, Porto,  v. 19, n. 4, p. 255-

259,  dez.  2010. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-
07542010000400005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  26  jan.  2018. 
136 Thomas Reich, em 1978, coordenador da Encyclopedia of Bioethics, definiu bioética como “o estudo 

sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, examinada à luz de valores 
e de princípios éticos” (AZEVEDO, Maria Alice da Silva. Origens da Bioética. Nascer e Crescer, 
Porto,  v. 19, n. 4, p. 255-259,  dez.  2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-
07542010000400005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  26  jan.  2018.). 
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alemão Kosmos, enfatizando o seu sentido macro, como reconhecimento de 

obrigações de cunho ético não apenas com relação aos seres humanos, mas também 

para com todos os seres vivos137. 

As várias denúncias (na época, muito frequentes) de pesquisas realizadas 

com seres humanos, como, por exemplo: a publicação do artigo de Shana Alexander 

intitulado “Eles decidem quem vive, quem morre” publicado na revista Life em 1962, 

denunciando o “Comitê de Seattle”, como ficou conhecido por definir prioridades 

baseadas em critérios aleatórios para a destinação de recursos da saúde; e o artigo 

de Beecher, em 1966, que relatava várias atrocidades cometidas por médicos em más 

pesquisas científicas, contribuíram para a elaboração de um discurso crítico acerca 

da pesquisa científica, concluindo que, na falta de critérios para referenciar as estudos 

científicos, o bem-estar das pessoas deveria estar acima do desenvolvimento da 

ciência. 

Assim, em 1974, foi instituída pelo Governo dos Estados Unidos a “Comissão 

Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos na Pesquisa Biomédica e 

Comportamental”, que gerou o Relatório Belmont e visava à elaboração de um quadro 

de princípios com capacidade de dar parâmetros éticos para a pesquisa científica 

envolvendo seres humanos.  

Em 1978, a Comissão publicou o Relatório Belmont, resultado dos seus 

estudos, propondo os princípios da: autonomia, ou respeito pela vontade das pessoas, 

respeitando a condição das pessoas vulneráveis, que se encontravam em 

desenvolvimento; beneficência, cercando a conduta de não causar dano e de 

maximizar os benefícios e diminuir ao mínimo possível os riscos; e da justiça, 

abrangendo a imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios com as pesquisas 

científicas. Desse relatório adveio a primeira obra clássica sobre Bioética.138 

Entretanto, o que o relatório salienta é que não pode haver ação autônoma do 

homem que não esteja pautada no consentimento livre e informado do paciente. Só 

desde então foi possível aplicar os princípios. Tal consentimento tem a finalidade de 

                                                 
137 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 10. 
138 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 10. 
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expor ao paciente, mediante a capacidade de discernimento deste, o tipo de 

tratamento ao qual será submetido e os seus riscos. 

Após o período do de publicação do Relatório Belmont, até o ano de 1997, 

verificaram-se feitos que influenciaram significativamente a Bioética Clínica, como a 

fertilização in vitro e outros grandes progressos na Engenharia Genética.139 

Com início, em 1998, e ainda vigente, vive-se a terceira fase da história da 

Bioética, com o apogeu da descoberta do genoma humano, clonagem e os debates 

relativos à falência dos sistemas de saúde pública.140 

De suma relevância para esta pesquisa, portanto, é a abordagem principialista 

da Bioética, cujos valores fundamentais, conhecidos como Princípios da Bioética, 

projetaram-se no ordenamento brasileiro, em especial na regulação das pesquisas e 

procedimentos que envolvem seres humanos. 

A teoria principialista se consolidou com a publicação de “Princípios da Ética 

Biomédica”, de Beuchamp e Childress, em 1979. Ambos tiveram a oportunidade de 

participar da Comissão que gerou o Relatório Belmont. Com base no relatório, 

sugeriram quatro princípios morais que deveriam ser aplicados à Biomedicina. São 

eles os princípios da autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça, que devem 

ser aplicados nas atividades terapêuticas, na alocação de recursos na área da saúde 

e nas pesquisas científicas.141 

Por beneficência142, salienta-se a fundamental importância de se fazer o bem, 

como manifestação inequívoca de amor ao próximo. As pesquisas científicas devem 

ser realizadas de modo a tentar garantir sempre o melhor para o ser humano em 

                                                 
139 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 10. 
140 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 10. 
141 AZEVEDO, Maria Alice da Silva. Origens da Bioética. Nascer e Crescer, Porto,  v. 19, n. 4, pp. 

255-259,  dez.  2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-
07542010000400005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  26  jan.  2018. 
142 Beneficência é a ação de fazer o bem aos outros; esta palavra é muitas vezes empregada, segundo 

a utilização de H. Spencer nos seus Principles of Ethics, para designar os deveres ou as ações morais 
que vão além da justiça, e que se chamam mais comumente de caridade. (LALANDE, André. 
Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 127.) 
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questão. A não-maleficência está intimamente ligada à beneficência, uma vez que 

representa explicitamente o limite desta: fazer o melhor só até que nenhuma outra 

pessoa seja atingida de maneira negativa por isso. Tais ações humanas seriam 

pautadas no arbítrio que, segundo Kant143, seria termo mais geral do que a vontade, 

só sendo atribuído ao homem. 

Maluf bem resume beneficência ao referir-se “[...] ao atendimento médico e 

dos demais profissionais da saúde em relação aos mais relevantes interesse do 

paciente, visando seu bem-estar, evitando-lhe quaisquer danos.”144 A regra de ouro 

é, portanto, não causar danos e maximizar os benefícios. 

Convém cotejar a beneficência com a noção de bem da ética de Hipócrates. 

A beneficência presume a autonomia do sujeito, enquanto a noção de bem de 

Hipócrates parte de uma premissa paternalista, sob a qual o médico poderia, por si,  

decidir o que seria melhor para o seu paciente, como um pai que teoricamente protege 

o filho.145 

Outro princípio fundamental é o da autonomia, pelo qual se  

 

[...] valoriza a vontade do paciente, ou de seus representantes, levando em 
conta, em certa medida, seus valores morais e religiosos. Reconhece o 
domínio do paciente sobre a própria vida (corpo e mente) e o respeito à sua 
intimidade, restringindo com isso a intromissão alheia no mundo daquele que 
está sendo submetido a um tratamento.146 

 

                                                 
143 “É arbítrio simplesmente animal (arbitrium brutum) o que só pode ser determinado por estímulos 

sensíveis, ou seja, patologicamente. Mas o que é independente de estímulos sensíveis e, portanto, 
pode ser determinado por motivos que não são representados a não ser pela razão, chama-se de livre 
arbítrio (arbitrium liberum) e tudo o que a ele se liga como princípio ou como consequência é chamado 
prático”. (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 78.) 
144 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 11. 
145 BEIER, Mônica; IANNOTTI, Giovano de Castro. O paternalismo e o juramento hipocrático. Rev. 

Bras. Saude Mater. Infant.,  Recife ,  v. 10, supl. 2, pp. s383-s389,  Dec.  2010 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
38292010000600017&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
146 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015, p. 11. 
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Também como observância da autonomia, tem-se a noção de vulnerabilidade, 

pela qual os que tiverem, por algum motivo, sua vontade reduzida, deverão receber 

proteção especial. 

A autonomia pode ser vista como um prérrequisito para o exercício da moral, 

dentro do limite estabelecido também pela não-maleficência. Como manifestação da 

autonomia no ambiente clínico, houve a introdução do Termo de Consentimento 

Informado (TCI), que deveria ser fornecido pelo paciente que tenha autonomia para 

decidir, que saiba e compreenda as informações sobre o seu caso e também que 

tenha a oportunidade de escolher livremente aquilo que julga melhor para si.147 

O TCI surgiu nos Estados Unidos e, quando aplicado no Brasil a tradução não 

foi literal, passando a ser chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), reforçando a ideia de que o consentimento deve ser de livre vontade da 

pessoa e que as informações passadas devem ser esclarecedoras, não meramente 

informativas, além de que os direitos do paciente devem ser plenamente observados. 

Já a justiça, como princípio da Bioética, representa a ponderação entre os 

interesses das pessoas e a viabilização do acesso aos diversos meios de tratamento 

de maneira homogênea a todas as pessoas148. Foca-se na isonomia, ou seja, tratar 

as pessoas de forma igual, e os desiguais na medida de sua desigualdade. 

Todos esses ditames da Bioética são verificados nos procedimentos de 

transplante em geral no Brasil, que, de modo geral, obedece as etapas a seguir 

delineadas. 

Primeiramente, há o dignóstico da morte encefálica do paciente doador, de 

acordo com os procedimentos médicos estabelecidos pela Resolução nº 1.80/97, 

substituída recentemente pela Resolução nº 2.173/2017, que atualizou os critérios 

para a definição de morte encefálica e previu seu diagnóstico por mais especialistas, 

                                                 
147 CLOTET, Joaquim. O Consentimento Informado nos Comitês de Ética em Pesquisa e na Prática 

Médica: Conceituação, Origens e Atualidade. Revista Bioética. Disponível em: < 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/430/498>. Acesso em: 31 
jan. 2018. 
148 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 11. 
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além do neurologista, atendendo ao que determinam a Lei nº 9.434/97 e o Decreto nº 

9.175/17, que regula o transplante de órgãos no Brasil.  

Confirmada a morte encefálica, passa-se, no sistema atual, ao levantamento 

do consentimento da família, sendo que mensagens de texto e outros escritos 

deixados pelo doador não são válidos para viabilizar a operação. 

Com a concordância da família, realiza-se análise do histórico clínico do 

doador a fim de se apurar alguma condição que inviabilize o transplante. Entrevistas 

com a família para rastrear doenças crônicas e biopsias, dentre outros, podem ser 

realizadas. 

Empós, há o acionamento das Centrais Nacional e Estadual de Transplantes, 

em observância à regulamentação, visando a observar as filas de espera e encontrar 

o receptor mais compatível com o doador. 

Realizada a análise dos dados do doador e do receptor, o paciente a ser 

beneficiado com o transplante é escolhido conforme o órgão que necessita, a 

gravidade do quadro de saúde, o tempo de espera e o local. 

Escolhido o receptor, inicia-se o seu pré-operatório pela equipe de 

transplante, que emite o aceite (nos termos da regulamentação). Enquanto isso, 

também é providenciada a retirada dos órgãos e tecidos que serão doados. Realiza-

se, por fim, o transplante. 

Reitera-se a ideia de que cada órgão tem uma fila específica. Além disso, 

apesar de o sistema e as filas serem nacionais, as distribuições são regionalizadas, 

em razão de questões de logística de transplantes e o tempo de isquemia (tempo que 

o órgão pode resistir fora do corpo humano)149. 

                                                 
149 Por exemplo, o coração e os pulmões devem ser retirados antes da parada cardíaca e resistem de 

quatro a seis horas fora do corpo. Os ossos devem ser retirados em até seis horas da parada cardíaca 
e, devidamente conservados, resistem até cinco anos fora do corpo. Já os tecidos, como vasos e 
tendões, devem ser retirados e encaminhados para o banco de processamento e sua validade 
dependerá do método de conservação. (BRASIL. Entenda as etapas do processo de doação de órgãos. 
Governo do Brasil. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/saude/2016/06/entenda-as-etapas-do-
processo-de-doacao-de-orgaos>. Acesso em: 30 jan. 2018.) 
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Mesmo considerando, contudo, a importância do procedimento geral e o 

tomando como parâmetro, é certo que o transplante de face pode ser tido como uma 

situação especial, que deve ser estudada ainda sob um prisma mais específico. 

 

4.1 A plausibilidade dos transplantes de face 

 

Até um passado recente, apesar das diversas pesquisas médicas que já 

estavam em andamento,150 falava-se em transplantes de face apenas em filmes de 

ficção científica. Ao passar do tempo, com a evolução desses estudos e técnicas da 

Medicina, a realização dos referidos procedimentos tornou-se uma realidade.  

A plausibilidade do transplante de face surgiu, de fato, em 2002, quando 

cirurgiões conseguiram realizar um transplante de mão (tido como tecido composto) 

e assim cogitaram em estender a complexidade do procedimento e a similaridade dos 

tecidos (no sentido de que ambos são tidos pelas equipes médicas como 

procedimentos cirúrgicos de altíssima dificuldade) aos transplantes de face.151 

Até então, eram realizados transplantes de tecidos pré-fabricados, quando a 

necessidade desses era de pequena extensão (“pequenos” ou “mini” enxertos com 

tecidos artificiais). A maior dificuldade nesses procedimentos, todavia, continha 

aspectos como incompatibilidade da textura obtida com a pele natural e a necessidade 

de múltiplas revisões cirúrgicas, culminando em várias abordagens que desgastavam 

sobremaneira o paciente.152 

                                                 
150  Nesse sentido, é válido mencionar, por exemplo, pesquisas iniciais em animais que foram 

realizadas até meados dos anos 2000 e que demonstraram a viabilidade do transplante de face, mas 
que até então não tinham sido realizadas em seres humanos devido aos obstáculos cirúrgicos 
identificados pelos pesquisadores, além das implicações de cunho psicológico no paciente. 
(DEVAUCHELLE, Bernard et all. Outcomes 18 Months after the First Human Partial Face 
Transplantation. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, 357;24, p. 2451-2460, dez. 
2007, p. 2452.) 
151  DEVAUCHELLE, Bernard; DUBERNARD; Jean-Michel. Face Transplantation. The Lancet. 

Disponível em: < http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61252-0/fulltext >. 
Acesso em: 24 fev. 2016. 
152  SIEMIONOW, Maria; OZMEN, Selahattin; DEMIR, Yavuz. Prospects for Facial Allograft 

Transplantation in Humans. Plastic and Reconstructive Surgery. Disponível em: < 
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Em 27 de novembro de 2005, uma equipe de cirurgiões, coordenada pelo Dr. 

Bernard Devauchelle, na França, realizou o primeiro transplante parcial de face do 

mundo em Isabelle Dinoire, então com 39 anos. Ela havia sido mordida por seu cão 

labrador seis meses antes, depois de tomar pílulas em uma tentativa de suicídio. Após 

18 meses da realização do procedimento cirúrgico, os resultados médicos obtidos, 

segundo a avaliação dos profissionais, foram bastante satisfatórios, tanto 

relacionados a aceitação do material transplantado quanto pelo resultado estético 

obtido e pelo retorno de funções como a mastigação, sem desconsiderar os aspectos 

psicológicos. Com a nova face, a paciente reaprendeu a falar, comer, respirar, sentir 

e até mesmo sorrir.153 

Assim como Isabelle Dinoire, existem outros vários pacientes no mundo que 

já passaram, com sucesso, por procedimentos de transplantes totais ou parciais de 

face. De 2005 e 2012, 18 pacientes foram submetidos ao procedimento de transplante 

de face, com resultados tidos como satisfatórios pelas equipes médicas, segundo os 

trabalhos publicados pelos profissionais.154 

Nesses procedimentos de transplante de face, em geral, pele e estruturas do 

rosto de um doador falecido, como enxertos de pele, de músculos, cartilagens e ossos, 

são transplantados para o paciente desfigurado. Em alguns casos, a família do doador 

condiciona a doação ao comprometimento da equipe médica em mudar algumas 

estruturas do rosto do doador, para que o beneficiado com o transplante não fique 

com a exata aparência do rosto original.155 

Ressalte-se que o procedimento cirúrgico de transplante de face, 

principalmente em razão da sua complexidade, ainda é realizado por técnicas médicas 

novas, que precisam ser aprimoradas ao longo do tempo. Isso pode ser demonstrado 

com a morte de Isabelle Dinoire, em setembro de 2016, em razão de um câncer. Os 

pesquisadores estudam se o desenvolvimento dessa doença ocorreu pelo uso da 

                                                 
http://journals.lww.com/plasreconsurg/_layouts/15/oaks.journals.mobile/articleviewer.aspx?year=2004
&issue=04150&article=00015 >. Acesso em: 24 fev. 2016. 
153  DEVAUCHELLE, Bernard et alii. Outcomes 18 Months after the First Human Partial Face 

Transplantation. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, pp. 2451-2460, dez. 2007. 
154 POMAHAC, Bohdan et alii. Three Patients with Full Facial Transplantation. The New England 

Journal of Medicine, Massachusetts, pp. 715-722, fev. 2012. 
155  DEVAUCHELLE, Bernard et alii. Outcomes 18 Months after the First Human Partial Face 

Transplantation. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, pp. 2451-2460, dez. 2007. 
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medicação imunossupressora, que buscava controlar a rejeição pelo organismo da 

receptora do material doado.  

De todo modo, Dinoire teve sobrevida à cirurgia de mais de dez anos, com 

mais qualidade em suas funções vitais e integração social do que se não estivesse 

passado pelo procedimento. 

Até 2016 apura-se que foram realizados, pelo mundo, cerca de 30 

procedimentos de transplante de face, sendo o tempo médio de vida após a cirurgia, 

até o momento, de cerca de dez anos, o que, em termos de levantamentos médicos, 

ainda faz com que a prática seja recente. Com o passar dos anos e o andamento das 

pesquisas, serão de apuração possível, de modo mais específico, os efeitos colaterais 

decorrentes da cirurgia e seu melhor tratamento. 

Por fim, destaque-se o fato de que o Brasil, apesar de ter um sólido programa 

de transplantes, ainda está no plano preliminar nos estudos, desenvolvendo apenas 

modelos experimentais de transplantes faciais. A adaptação da normatização de 

modo a tratar dos transplantes de tecidos compostos é fundamental para que essas 

pesquisas tenham continuidade e venham a produzir efeitos aos pacientes no país. 

 

4.2 Regulamentação dos transplantes no Brasil  

 

O principal instrumento legislativo que trata da regulamentação dos 

transplantes no Brasil é a Lei nº 9.434/97, conhecida como Lei de Transplantes, que 

dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. 

Além da norma em comento, outros documentos tratam do tema, ainda que 

de modo indireto. Destacam-se principalmente o Decreto nº 9.175/2017 (decreto 

regulamentados da Lei de Transplantes) e as portarias do Ministério da Saúde, a 

exemplo da Portaria MS nº 3.407/98 (regulamento técnico das atividades de 

transplante) e Portaria MS nº 94/2001 ( que institui e regulamenta a Central Nacional 

de Transplantes Regionais). 
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Ressalta-se que, no País, a regulamentação determina que cada órgão tem 

uma fila específica, que depende de fatores determinants, como a compatibilidade 

entre os grupos sanguíneos do doador e do receptor e do tempo de espera na fila e 

gravidade do quadro clínico do paciente que  o aguarda. Assim, aqueles com maior 

risco de vida tem preferencia, sendo que, para cada tipo de procedimento, há um 

critério específico que mensura essa gravidade. 

Ademais, apesar de o Sistema e a fila serem nacionais, as distribuições de 

órgãos são regionalizadas por questões de logística e o tempo de isquemia. 

Basicamente há a determinação de que, após o diagnóstico da morte 

encefálica, é colhido o consentimento da família acerca da doação, sendo que 

mensagens deixadas pelo doador não são válidas para viabilizar a operação. Logo 

após, é realizada a análise do histórico clínico do doador, por meio de entrevistas com 

a família para rastrear doenças crônicas, biopsias etc. Finalizada essa etapa, há o 

acionamento das centrais estadual e nacional, com o estudo dos dados do doador e 

dos receptores que constam nas listas. Então é realizado o pré-operatório do receptor, 

com a emissão do aceite e início do procedimento pela equipe de transplante - os 

órgãos que serão doados são retirados também por equipes e destinados aos 

receptores. 

De modo específico, observa-se que a Lei de Transplantes determina 

algumas regras para que se efetive o procedimento de doação e recepção de órgãos, 

tecidos e partes do corpo, seja em vida ou após a morte.A primeira delas, descrita no 

art.1º,prevê que o transplante somente será realizado de maneira gratuita, não se 

objetivando lucros financeiros ou quaisquer outros ganhos mediante o órgão ou tecido 

doado.  

O art.2º trata sobre a segurança para a realização dos transplantes, firmando 

que esses procedimentos somente poderão ser realizados em estabelecimentos e 

conforme a regulamentação do Ministério da Saúde.  

Quando o tecido ou órgão é doado após a morte, o óbito deve ser confirmado 

por protocolos de morte encefálica pré-estabelecidos pelo Conselho Federal de 

Medicina, sendo necessária, repita-se, a avaliação desses critérios por pelo menos 

dois médicos que não fazem parte da equipe de transplante ou remoção (art. 3º). 
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Os arts.4º ao 6º estabelecem que a realização de transplante de órgãos ou 

tecidos corporais só pode ser realizada quando a pessoa for identificada e, no caso 

de órgãos doados após a morte, da indispensável autorização do cônjuge ou parente 

maior de idade, obedecendo linha sucessória. No caso de pessoas juridicamente 

incapazes, essa autorização deverá ser realizada pelos pais ou responsáveis. 

Após a realização do transplante, o cadáver deverá ser, então, 

condignamente recomposto para ser entregue em seguida aos parentes do morto ou 

seus responsáveis legais (art. 8º)   

Ressalta-se que, em casos de óbitos sem assistência médica, de causas mal 

definidas ou quando houver indicação de verificação da causa médica de morte, a 

realização do transplante somente poderá ser efetuada após avaliação e autorização, 

citada em relatório de necrópsia, do patologista do sistema de verificação de óbitos 

responsável (art. 7º). 

O art. 9º discorre, por sua vez, sobre o transplante de órgãos provenientes de 

humano vivo, estabelecendo que esse procedimento só poderá ser realizado, após 

autorização do doador, de preferência, escrita, citando o tecido que será doado, e 

apenas quando se dispõe de órgãos duplos ou de órgão cuja retirada não venha a 

promover risco à vida do doador. 

O consentimento do receptor é previsto no art. 10, ressaltando-se que, no 

caso de incapazes, deve ser suprido pelos pais ou responsáveis. 

Sob a perspectiva da publicidade envolvendo os procedimentos de 

transplante, a legislação veda a realização de campanhas como apelo de transplante, 

que podem desvirtuar o caráter gratuito intrínseco ao ato, sendo admitidas as 

campanhas públicas de conscientização (art. 11). 

Por sua vez, a normatização trata da obrigatoriedade da notificação da Central 

Nacional de Transplantes em todos os casos de doação de órgãos ou tecidos.  

Os fatos tipificados como crimes que envolvem o procedimento são elencados 

nos arts. 14 a 20, destacando-se, nos termos desta pesquisa, o art. 19, que prevê 

como ilícita a conduta de deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto 

condigno para sepultamento, ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos 
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familiares, apenada com detenção de seis meses a dois anos. As sanções 

administrativas são previstas nos arts. 21 a 23. 

O Regulamento da Lei de Transplantes trata minuciosamente, dentre outros 

aspectos de suma relevância, do Sistema Nacional de Transplantes, reforçando a 

noção de que os critérios para se averiguar a morte encefálica são os estabelecidos 

pelo CFM (art. 17). 

Ademais, salienta que os hospitais devem informar à Central Nacional de 

Transplantes as mortes encefálicas verificadas em suas dependências em caráter 

urgente e obrigatório (art. 18). Após a sua constatação, haverá a consulta à família 

sobre a possibilidade de doação (art. 19). No caso de concordância com a doação, o 

consentimento livre e esclarecido será colhido em formulário próprio (art. 20). 

Destaca-se expressamente a proibição da doação de órgãos e tecidos de 

pessoas indigentes. O simples reconhecimento, por sua vez, não dispensa a 

identificação da pessoa por documentos, exceto se autoridade pública oficial 

autenticar a identidade (art. 21). 

Em relação à entrega do corpo à família para o sepultamento, grande desafio 

em relação aos transplantes de face, o art. 26 reforça que, efetuada a retirada de 

órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano e a necropsia, na hipótese em que 

seja necessária, o cadáver será condignamente recomposto, de modo a recuperar 

tanto quanto possível a aparência. 

O art. 32 trata do consentimento do receptor do transplante ou enxerto, 

procedimento que somente ocorrerá após o aconselhamento do paciente sobre a 

excepcionalidade do tratamento e seu risco.  

A autorização, que deverá ser suprida pelo cônjuge, companheiro ou por 

parente consanguíneo ou afim, de maior idade e juridicamente capaz, na linha reta ou 

colateral, até o quarto grau, quando o receptor for juridicamente incapaz ou esteja 

privado de meio de comunicação oral ou escrita, será firmada em termo de 

consentimento subscrito por duas testemunhas. 
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É imprescindível que os riscos considerados aceitáveis pela equipe de 

transplante ou enxerto, em razão dos testes aplicados ao doador, sejam esclarecidos 

ao receptor ou às pessoas indicadas para cumprimento da sua autorização. 

Por fim, destaca-se a regulamentação da Lei de Transplantes que, na 

hipótese de doação após a morte para transplantação, será resguardar a identidade 

dos doadores em relação aos seus receptores e suas famílias, em consonância com 

as demais disposições. 

Verifica-se, por todo o exposto, a complexidade da regulamentação que 

envolve os transplantes no Brasil, ressaltando-se que ela não trata dos procedimentos 

que envolvem tecidos compostos, nos quais se enquadram tecnicamente os 

transplantes de face. 

 

4.3 Direitos do doador x Direitos do receptor  

 

Verifica-se que, por diversos motivos, sejam ligados a questões genéticas, ao 

envolvimento em acidentes, pela “vitimização” em atos de violência doméstica ou 

ainda em casos de ataques de animais, por exemplo, pode haver a desfiguração do 

rosto humano. Com isso, prejudica-se a devida identificação, além da qualidade de 

vida da pessoa, a autoestima, sua convivência social e os aspectos da funcionalidade 

da sua saúde, como o comprometimento da visão, da fala e da mastigação. 

Assim, do ponto de vista do receptor do rosto, é inequívoco que o transplante 

de face é um procedimento de caráter humanitário, seja com fins terapêuticos, que 

trazem influxo direto na qualidade de vida, ou até meramente estético, integrador da 

pessoa acometida novamente à vida em sociedade. 

Se esses pacientes, desfigurados, que praticamente sobrevivem à margem 

do convívio com outras pessoas, têm, pela Medicina, uma possibilidade de melhorar 

de vida, ter essa chance negada pela inadequação do Direito à evolução das técnicas 

médicas corresponderia a uma grave ofensa à dignidade e aos direitos fundamentais 

decorrentes. Além disso, é patente a violação dos seus direitos da personalidade, em 
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especial o direito ao corpo e à integridade física, o direito à identidade e o direito à 

imagem. 

Na situação em análise, o paciente receptor da face deve manifestar vontade 

inequívoca de submeter-se ao tratamento. O TCLE, portanto, é o documento pelo qual 

se comprova a ciência dos seus direitos como paciente e os riscos do tratamento ao 

qual está sendo submetido. Ressalte-se que a linguagem utilizada deve ser clara e 

compreensível, tratando o termo de todos os aspectos que envolvem o pré-operatório 

e as condições de vida após o procedimento, mesmo que sejam, até certo ponto, 

incertas. 

Por outro lado, já considerando a vontade do doador ante a facultatividade da 

disponibilização do corpo humano para fins de transplante como decorrência da sua 

autonomia privada, a pessoa que, consciente do caráter humanitário da doação, 

resolve dispor do seu cadáver de maneira gratuita (portanto, de acordo com os 

preceitos do ordenamento), não pode ter sua vontade declinada, sob pena de se violar 

também a sua dignidade, os direitos fundamentais e seus direitos da personalidade, 

principalmente o direito ao corpo e o direito ao cadáver, bem como a autonomia 

privada. 

Reitera-se a noção de que, mesmo se prevalecer a interpretação dada aos 

dispositivos que limitam a autonomia privada como modo de resguardar os direitos da 

personalidade do morto que refletem em seus parentes próximos, ou ainda como meio 

de se evitar a comercialização de órgãos, são fortes os argumentos no sentido de que 

a indispensabilidade da participação da família para a realização de transplantes 

corresponde à verdadeira afronta ao exercício dessa autonomia e ao livre 

desenvolvimento da personalidade. 

Defende-se o agrgumento de que o TCLE156, nos casos dos transplantes de 

face, deve ser um documento específico, com requisitos especiais, para que haja a 

proteção dos interesses do doador, além de se reforçar a noção de que, se a pessoa 

não consentir expressamente em vida acerca da doação do seu rosto (como um todo), 

                                                 
156 Cf. item 4.5 deste trabalho. 
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essa disposição não poderia, em razão da peculiaridade do objeto, ser suprida ou 

alterada pela família nos termos da legislação atual. 

Nesse sentido, reforça-se a noção de que a indisponibilidade dos direitos da 

personalidade é relativa, como já abordado acerca do direito à imagem e à 

privacidade, que tem disso relativizados sem situações até banais. Com efeito, vai de 

encontro à interpretação sistemática do disposto no ordenamento jurídico brasileiro 

proibir a realização dos transplantes de face. 

 

4.4 Compatibilidade da realização de transplantes de face com o ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

Com a Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana, 

reconhecida pelo Estado, passou a ser efetivamente positivada no ordenamento 

jurídico patrial, apesar da existência da corrente histórica e filosófica inicial, que 

reconhece a sua íntima relação com o jusnaturalismo; e o fez elevando-a ao status de 

princípio fundamental, e não apenas como direito fundamental. 

Os direitos fundamentais são os necessários para que a pessoa viva em 

liberdade e de maneira digna. Eles receberam da Constituição uma atenção especial, 

pois são considerados cláusulas pétreas, sendo imutáveis, de modo que é necessária 

a promulgação de uma nova Carta Magna para lhes fazer alterações.  

Em relação à dignidade da pessoa humana, a admissão dos direitos 

fundamentais é de fundamental importância, sob pena de se estar negando a própria 

condição da dignidade ao homem. 

Nesse sentido, além da proteção no âmbito constitucional, por meio da tutela 

dos direitos fundamentais, o Direito Civil reconhece, expressa e tácitamente, a 

proteção dos direitos da personalidade como meio de proteção da pessoa humana, 

direitos estes que, como visto, se verificam, em certos casos, até mesmo após a 

morte. 
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Como exemplo, tem-se o reconhecimento e a proteção da identidade pessoal, 

no sentido de autonomia e integridade mental. Isso engloba o direito fundamental à 

vida, à privacidade, à honra, à imagem, ao nome, que, sob o aspecto civil, são 

tutelados como direito da personalidade. A ligação com a dignidade não configura 

apenas um direito geral ao livre desenvolvimento da personalidade157, mas também 

os direitos da personalidade em geral.158 

Nesse contexto, destaca-se o princípio da isonomia, pelo qual as pessoas 

devem ser tratadas de modo equivalente. Efetivamente, pois, os seres humanos não 

podem ser tratados de forma discriminatória, arbitrariamente, de modo que a sua 

dignidade humana não estaria também sendo respeitada. É nesse fundamento que 

repousa a proibição a práticas como a escravidão, a discriminação racial, a violência 

de gênero contra a mulher etc. 

Assim, está também ligada à ideia de dignidade humana o respeito ao corpo, 

havendo o respeito e a proteção à integridade física. De tal sorte é que são proibidas 

as práticas de tortura, a aplicação de pena de trabalho forçado, bem como a pena de 

morte. Essas vinculações é que demonstram o forte laço entre o princípio da dignidade 

da pessoa humana e o direito à vida. 

Merece especial destaque a possibilidade de a dignidade da pessoa humana 

ocupar, na condição de princípio do ordenamento jurídico, lugar de limite ao exercício 

dos demais direitos (sejam eles fundamentais ou civis), a fim de se conter qualquer 

eventual abuso. Isso pressupõe que nenhum direito pode ser absoluto. 

Deve-se, entretanto, sempre levar em conta, todavia, a noção de que, em 

princípio, nenhuma violação a direito deve ser desproporcional (ferindo o princípio da 

proporcionalidade), bem como não pode atingir o núcleo essencial de proteção do 

direito focalizado. 

                                                 
157  No Direito alemão, está expressamente positivado o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade. Como há uma enfática influência deste no Direito brasileiro, apesar de não abertamente 
reconhecida, admite-se uma interpretação que tenha como pressuposto esse livre desenvolvimento da 
personalidade. 
158  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2009. 
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A proporcionalidade, muitas vezes, é utilizada como sinônimo de 

razoabilidade, mas, para o Direito, elas significam coisas distintas. A 

proporcionalidade é uma regra de interpretação e aplicação das normas utilizada 

quando há um ato que promova o exercício de direitos, mas que, em contrapartida, 

colida em algum ponto com outros preceitos. Assim, para analisar a legitimidade de 

uma disposição em detrimento de outra é que se procede à análise da 

proporcionalidade por suas três sub-regras: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Virgílio Afonso da Silva defende o argumento de que o princípio da 

proporcionalidade deveria, com base na classificação de princípios e regras de Alexy, 

ser chamado de regra da proporcionalidade, uma vez que a proporcionalidade não 

consiste num mandado de otimização dos direitos, mas apenas um meio de se 

proceder a sua garantia.159 

A interpretação, conforme a regra da proporcionalidade, deve ser realizada 

procedendo à análise de sua subdivisão, observando a subsidiariedade entre elas. 

Desse modo é que, para a operação da verdadeira proporcionalidade, deve primeiro 

ser aplicada a adequação (no sentido de razoabilidade); depois, se for o caso, a 

necessidade, e, logo após, se necessária também, a necessidade em sentido estrito. 

Se o conflito de direitos for resolvido logo no primeiro ou no segundo critério avaliado, 

não se aplica o restante. 

Adequado é o meio razoável, ou seja, aquele que tem condições de alcançar 

a finalidade desejada, sendo inadequado o meio que em nada colaborar para o 

trabalho em favor da realização do objetivo almejado. É necessário quando demonstra 

ser o efetivamente mais apto a alcançar o fim pretendido, não lesando, ou lesando 

menos, se for o caso, outros direitos. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito 

corresponde ao equilíbrio entre a intensidade da restrição a um direito e a importância 

básica do direito com que ele colide. Assim é que se fala em exercício de direitos 

mediante o sopesamento das essências que colidem.160 

                                                 
159 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 798, 

pp. 23-50, 2002. 
160 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 798, 

pp. 23-50, 2002. 
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Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana serve tanto para proteger 

direitos contra medidas restritivas como para justificar a restrição a direitos, atuando 

como verdadeiro limite ao exercício destes. 

Ante a possibilidade de se estabelecerem restrições a própria dignidade da 

pessoa humana, é essencial saber até que ponto essa, princípio e direito fundamental, 

pode ser efetivamente relativizada, além da discussão sobre quais direitos 

fundamentais poderiam ou não ser relativizados. 

São expressas, nesse ponto, duas possibilidades: a de haver conflito entre 

dignidade de pessoas humanas distintas, sendo que ambas são portadoras de 

dignidade, tratadas isoladamente, havendo o dever de a sociedade como um todo 

respeitar essa dignidade; e a chance de a dignidade ceder a valores sociais mais 

relevantes. 

Sarlet ensina que nos casos de violação contra a pessoa, seja pela carência 

social, econômica, cultural ou falta das condições mínimas de sobrevivência, a 

dignidade está sendo, sem nenhuma dúvida, relativizada. O autor ainda cita como 

exemplo a pena restritiva de liberdade como um caso onde há relativização da 

dignidade, sendo que a altíssima restrição da liberdade significaria a diminuição de 

uma parcela dessa dignidade.161 

Com efeito, é plenamente possível a existência de conflitos entre a dignidade 

da pessoa humana e o próprio direito à vida. No caso dos transplantes de face, resta 

sopesar, com base também no princípio da proporcionalidade, os valores dos direitos 

em questão e aplicar a melhor solução. 

Ressalte-se, mais uma vez, que, de modo paralelo à proteção constitucional, 

diversos direitos fundamentais (como a vida, saúde, integridade, imagem) são 

protegidos como direitos da personalidade no âmbito privado. 

A teoria de aplicação dos direitos fundamentais como princípios, ou seja, 

entendidos como mandados de otimização, que devem ser aplicados da melhor 

maneira possível aos casos concretos, deve ser aplicada não somente nas relações 

                                                 
161  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2009. 
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com o Estado, mas também no Direito Privado. Assim, o reconhecimento dos direitos 

da personalidade também configuraria uma espécie de proteção contra violações 

realizadas por quem quer que fosse.162 

Em tal circunstancia, é importante lembrar que, em relação aos efeitos dos 

direitos fundamentais, que devem ser entendidos como princípios, são contíguos e, 

portanto, não se esgotam com a norma elaborada. Sendo assim, a aplicabilidade 

direta dos direitos fundamentais só ocorreria nos casos em que não há mediação 

legislativa, ou nas hipóteses em que essa atividade se deu de insatisfatoriamente.163 

No tema dos transplantes de face, a resolução deve ser dada com pauta na 

aplicabilidade direta dos princípios constitucionais e sua projeção na regulamentação 

dos direitos da personalidade, inclusive considerando de modo sistemático o 

ordenamento jurídico, pelo qual a prática dos transplantes não é incompatível em 

relação aos demais preceitos. 

Ante a aplicabilidade direta, Virgílio Afonso da Silva conceitua princípios 

formais como aqueles que atuam como razões para a obediência de uma norma, 

independentemente do conteúdo nela previsto, e cuja função seria a de conferir ao 

legislador a garantia de ação. Com base no referido conceito, o autor defende o 

argumento de que a autonomia privada é como um princípio formal, ou seja, é o que 

fornece razões para que realize atos que restritivos direitos. Assim, enquanto o 

ordenamento restringe a autonomia privada, a colocação desta como princípio formal 

a daria atuação completamente oposta, ou seja, garante a autonomia decisória 

mesmo nos casos de colisão de direitos.164 

Isso não quer dizer que toda decisão do particular tomada em nome da sua 

autonomia da vontade deva ser respeitada. É nesse ponto que se faz importante o 

sopesamento entre os princípios envolvidos. 

                                                 
162 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 798, 

pp. 23-50, 2002. 
163 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e Regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 

Latino-Americana de Estudos Constitucionais, São Paulo, pp. 607-630, 2003. 
164 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e Regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 

Latino-Americana de Estudos Constitucionais, São Paulo, pp. 607-630, 2003. 
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Quando se trata de sopesamento, não se pode esquecer a ideia de 

compensação, ou seja, o que é efetivamente perdido por um deve ser compensado 

pelo outro, devendo, para isso, ser considerados os dois lados envolvidos. É 

justamente o que se verifica no caso dos transplantes de face. 

Considerando que “[...] nem toda colisão entre direitos fundamentais segue o 

mesmo padrão”165, nos casos em que esta seja resultante de relação não contratual, 

como é o caso dos transplantes de face, em questão, a solução está no sopesamento, 

não exclusivamente feito pelo juiz, mas também considerando as disposições 

legislativas e a sua necessidade de adequação. 

Ante o exposto, partindo da premissa de que não há incompatibilidade entre 

a prática do transplante de face e o ordenamento jurídico, a técnica do sopesamento 

deve nortear a adequação da legislação dos transplantes no sentido de compatibilizar 

a autonomia privada e a interferência dos membros familiares, prevalecendo a 

vontade livre e esclarecida emitida em vida, a recomposição digna do cadáver e a 

patente necessidade de regulamentação dos procedimentos de transplantes de 

tecidos compostos. 

A autonomia é um ponto de simples resolução, que, inclusive, já esta sendo 

discutida por meio do Projeto de Lei do Senado que altera a Lei dos Transplantes, de 

modo a considerar como suficiente a vontade do doador desde que livre e esclarecida. 

 

4.5 Autonomia da vontade e a disposição da face humana 

 

A observância da autonomia da vontade, nos casos da disponibilização do 

rosto para transplante após a morte, é conditio sine qua non para a viabilidade desses 

procedimentos. Nesse sentido, manifestações como o Projeto de Lei nº 453/2017, que 

busca alterar a Lei de Transplantes para facilitar as doações e afastar a necessidade 

                                                 
165 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 798, 

pp. 23-50, 2002, p. 167. 
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de consentimento da família quando a manifestação do doador for inequívoca, livre e 

esclarecida, são essenciais. 

Atualmente, a normatização dos transplantes é veemente, ao prever, tanto em 

relação aos doadores (no caso de doação após a morte, da família, em geral) quanto 

aos beneficiaries, a obrigação de manifestação pelo Termo de Consentimento, 

documento que explicita os direitos do paciente e os riscos do tratamento, em 

linguagem clara e compreensível. 

Nesse sentido, em relação às diretrizes e normas regulamentadoras das 

pesquisas envolvendo seres humanos estabelecidas pela Resolução nº 466/2012 do 

plenário do Conselho Nacional de Saúde, salientam-se algumas disposições  bastante 

pertinentes ao estudo da autonomia da vontade e que podem ser aplicadas aos 

transplantes de face, estando diretamente relacionadas aos princípios da Bioética, em 

especial, ao adequado exercício da autonomia. 

De início, o Capítulo 2 estabelece o que é o consentimento livre e esclarecido 

e o que significam a assistência ao participante da pesquisa e o protocolo de pesquisa. 

Tais elementos são indispensáveis aos procedimentos de transplante de face em 

razão do caráter inovador da prática, e são diretamente relacionados à autonomia por 

serem caracterizadores da informação clara dos procedimentos e do amparo que 

deverá ser disponibilizado ao paciente e demais envolvidos. 

O Capítulo 3 dispõe sobre os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com 

seres humanos, integradores dos interesses do paciente, do doador e da sociedade, 

destacando-se o fato de que a obtenção do consentimento do participante deve 

respeito aos valores sociais. Desse modo, em relação aos transplantes de face, 

estariam mais uma vez destacados, com especial atenção, os direitos da 

personalidade do doador do rosto, inclusive os que interferem na tutela dos seus 

membros familiares. 

Por sua vez, o Capítulo 4, ao cuidar do consentimento livre e esclarecido, 

ressalta que o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se 

processe com o consentimento livre e esclarecido dos participantes, pessoas ou 

grupos que, por si ou por seus representantes legais, manifestem anuência à 

participação na pesquisa, englobando tal processo todas as etapas a serem 
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necessariamente observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa 

possa (no caso, os doadores e receptores) se manifestar, de maneira autônoma, 

consciente, livre e esclarecida. 

Destaca-se que o documento prevê as informações que devem constar 

obrigatoriamente nos TCLE: justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão 

utilizados na pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados, 

informando a possibilidade de inclusão em grupo-controle ou experimental, quando 

aplicável;explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação 

na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação e apresentação das 

providências e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e 

condições adversas que possam causar dano, considerando características e 

contexto do participante da pesquisa;esclarecimento sobre a forma de 

acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes da pesquisa, 

inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento 

e/ ou a interrupção da pesquisa;garantia de plena liberdade ao participante da 

pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem penalização alguma;garantia de manutenção do sigilo e da 

privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da intervenção; 

garantia de que o participante receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as 

despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; e explicitação da 

garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Outras 

disposições complementares, previstas na mesma regulamentação, sobram 

previstas, como de presença obrigatória no Termo. 

Considerando que todas as pesquisa com seres humanos envolvem risco em 

tipos e gradações variados, há a previsão, no Capítulo 5 de que, quanto maiores e 

mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a 

proteção oferecida aos participantes. Devem ser analisadas, assim, as possibilidades 

de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo, como verdadeira 

expressão do princípio da beneficência. 

Ademais, a Resolução nº 466/2012 trata dos Comitês de Ética em Pesquisas 

e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Ressalte-se a sua importância nos 
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casos dos transplantes de face para acompanhamento das pesquisas, principalmente 

pela sua especialidade, grau de complexidade e bens jurídicos envolvidos. 

Ainda no sentido de se compatibilizar a autonomia dos envolvidos e os 

preceitos da Bioética nos transplantes de face, documentos como o manual de 

orientação acerca das pendências frequentes em protocolos de pesquisas clínicas, 

disponibilizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional 

de Saúde mereceriam atualização e divulgação, no caso de se realizarem transplantes 

de face no Brasil. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A face é, sem dúvidas,elemento nuclear na expressão do ser humano. De 

fato, o rosto é fortemente ligado a uma ideia de identidade e individualização da 

pessoa humana, aludindo à noção de reconhecimento. 

Até um passado recente, falava-se em transplantes de face apenas em filmes 

de ficção científica. Atualmente, com o aprimoramento dos estudos e das técnicas 

médicas, a realização dos referidos procedimentos tornou-se uma realidade.  

Nesses procedimentos de transplante de rosto, em geral, pele e estruturas do 

rosto de um doador falecido, são transplantados para o paciente desfigurado.  

Além de envolver questões de cunho médico, psicológico, filosófico, religioso, 

ético, bioético, antropológico, dentre outros,em relação ao Direito, é totalmente 

pertinente a inquietação acerca das implicações do procedimento de transplante de 

face, já que, sendo admitida, se trata da permissão da possibilidade do uso do rosto 

de uma pessoa por outra.  

Assim, investigou-se a regulação dos transplantes no Direito brasileiro, 

considerando-se a viabilidade da doação da face e seus efeitos jurídicos à luz da 

dignidade da pessoa humana e dos direitos ao corpo e à identidade como 

desdobramentos inevitáveis dos direitos da personalidade. 

Em relação ao cadáver doador do rosto, questionou-se como se daria a prévia 

concordância para o transplante de face, de acordo com os preceitos da autonomia 

privada, da inviolabilidade e inalienabilidade do corpo humano, bem como da 

existência de direitos da personalidade que se protraem no tempo após a morte, como 

o direito à honra e à imagem.  

Não se pôde esquecer também dos direitos da personalidade das pessoas 

vivas que recebem a interferência da projeção dos direitos dos que morreram, como 

o direito à disposição do corpo destes e o direito à honra daqueles que vivem. 

Assim, perguntou-se, ainda, diante da iminência, mesmo que a médio ou 

longo prazo, da massificação da realização dos procedimentos de transplante de face, 
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se haveria a necessidade de uma alteração na legislação brasileira vigente, a fim de 

se contemplar tal hipótese e os seus possíveis desdobramentos, bem como o amparo 

jurídico da prática. 

Além do mais, considerou-se a tradicionalmente aceita ideia de que o Direito 

precisa acompanhar a evolução social, e, muitas vezes, pelas características próprias 

de seus institutos, não o faz, deixando, ou tardando, na tarefa de regular situações 

sociais importantes. 

A pesquisa sob relação justificou-se, pois, pela verificação de uma dessas 

situações de evolução, encabeçada, nesse caso, pelas rápidas descobertas e 

aprimoramentos de técnicas médicas. Até pouco tempo o transplante de face era tão 

somente cogitado pelos pesquisadores, sendo que hoje é realizado na prática, com 

sucesso, em vários países, afetando a vida de pessoas diversas. 

Assim, com base no Direito brasileiro, houve a verificação da possibilidade da 

permissão do uso do rosto de uma pessoa por outra, que é a essência do transplante 

de face, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos ao 

corpo e à imagem (desdobramentos dos direitos da personalidade), bem como os 

seus aspectos conexos, visto que, sem dúvidas, a pessoa que necessita do 

transplante está em uma situação de fragilidade. 

Ainda foi investigada como se daria a prévia concordância para a doação de 

órgãos e tecidos da face, bem mais delicada para esse tipo de transplante que nos 

demais casos de doação de órgãos e de tecidos humanos, visto que o morto também 

tem direito à honra, e que esta pode facilmente ser violada, por diversos modos, pelo 

beneficiado do transplante, entre outras situações diversas que poderiam ser 

verificadas na prática. Nesse ponto, foi salutar a relevância do estudo da autonomia 

da vontade e dos instrumentos para a apuração do consentimento. 

Estudou-se, ainda, a necessidade ou não de alteração na legislação vigente 

(Lei de Transplantes – Lei nº 9.434/97 e seus regulamentos) no caso de aceitação 

desse tipo de procedimento no Brasil, já que o procedimento em questão pressupõe 

o uso do rosto do doador falecido. 
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Ademais, apurou-se que, até os dias, atuais o Programa Nacional de 

Transplantes não privilegia, em nenhum aspect, os procedimentos de transplantação 

de tecidos complexos, apesar de ser, no contexto mundial, referência em cirurgias do 

tipo. 

Com base no exposto, as hipóteses incialmente ventiladas foram 

confirmadas, consoante se explicita na sequencia. 

Em relação ao questionamento acerca da autorização ou não dos 

procedimentos de transplantes de face, considerando os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, entendeu-se como possível a admissibilidade do uso do rosto 

de uma pessoa por outrem, com base na dignidade da pessoa humana, justamente a 

fim de resguardar direitos da personalidade, como o direito à imagem e ao corpo. 

Em razão da possibilidade da técnica médica, amparada no inquestionável 

aspecto humanitário, não é razoável, sob pena de violação dos direitos da 

personalidade do receptor e da sua dignidade humana, deixar de se realizar o 

procedimento que lhe trará qualidade de vida. 

Sobre como se daria a prévia concordância do doador do rosto, ante a 

peculiaridade do caso, confirmou-se que esta deve consistir em manifestação da 

autonomia privada em configuração diferenciada, tanto no concernente à obtenção 

desse declaratório de vontade em referente à autonomia de decisão que a família tem, 

pela Lei de Transplantes, para autorizar, ou deixar de faze-lo, a realização do 

transplante.  

Acredita-se que, nos casos dos transplantes de face, o doador deve ser 

inequivocamente informado das consequências da sua escolha, inclusive em relação 

aos direitos da personalidade verificados também após a morte. Assim, o seu 

consentimento tem que ser diferenciado, específico, valendo-se de documento mais 

complexo ou ainda por testamento. 

Por fim, frisam-se também a necessidade do consentimento e concordância 

inequívoca do receptor do rosto acerca do tratamento médico ao qual está sendo 

submetido, bem como o esclarecimento dos direitos da personalidade do doador, já 
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que sua escolha por se beneficiar do procedimento produz importantes efeitos no 

mundo jurídico. 

Ressalta-se que, pelo próprio caráter inovador do procedimento e das 

evoluções nas pesquisas científicas que envolvem os transplantes de face, este 

trabalho consistiu apenas em um ensaio sobre a abordagem jurídica do tema, que 

deverá ser mais bem tratado posteriormente em seus diversos aspectos - civil, 

constitucional e, sobretudo, do Biodireito. 
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