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SIMPÓSIO ONLINE 102 

 
Simpósio: 

 
BIOÉTICA E DIREITO PENAL DA MEDICINA 

 
Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Flávia Siqueira Cambraia 
Vinculação Institucional: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Resumo Curricular: Doutora em Direito Penal contemporâneo pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, com período sanduíche na Universität Augsburg (2016) e estância de pesquisa 
na Humboldt-Universität zu Berlin (2017 e 2018). Durante o doutorado, foi bolsista da CAPES 
no Brasil, bem como do CNPq e do DAAD na Alemanha. Mestra em Direito Público e 
especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, também 
com bolsa da CAPES.  Professora de Direito Penal e Direito Processual Penal na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
 
Nome da Coordenadora 2: Izabele Guidoti Kasecker 
Vinculação Institucional: Humboldt-Universität zu Berlin 
Resumo Curricular: Doutoranda pela Humboldt-Universität zu Berlin, Mestra em Direito 
alemão pela Universität Augsburg, Bolsista Capes/DAAD. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

A proposta do presente simpósio é a de debater temas que envolvem os direitos humanos 
no âmbito da saúde, principalmente no que se refere aos direitos dos pacientes no contexto da 
medicina e à delimitação da responsabilidade penal dos profissionais dessa área. Assim, visa-
se à discussão sobre temas que envolvem a bioética e, em especial, o Direito Penal da medicina, 
tais como: consentimento livre e esclarecido, tratamentos médicos arbitrários, recusa de 
tratamentos, responsabilidade penal do médico por omissão, limites à liberdade de 
consentimento e a cláusula dos bons costumes, dever de esclarecimento do médico, 
consentimento por representação, capacidade de consentimento de menores e/ou de portadores 
de sofrimento mental, autonomia no fim da vida, eutanásia, interrupção voluntária da gravidez, 
tutela penal da autonomia da mulher grávida, violência obstétrica, esterilização involuntária, 
reprodução assistida, barriga de aluguel, paternalismo na medicina, proibição da 
comercialização de órgãos, transplantes de órgãos, saúde mental, biotecnologia, 
transexualidade, negligência médica, sigilo médico, entre outros. 
 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

Inglês (X) 
Alemão (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 102 

 
Symposium: 

 
BIOETHICS AND MEDICAL CRIMINAL LAW 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Flávia Siqueira Cambraia 
Institution: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Curricular Summary: PhD in Criminal Law at the Federal University of Minas Gerais 
(UFMG), with a sandwich period at the Augsburg University (2016) and research periods at the 
Humboldt-Universität zu Berlin (2017 and 2018). During the PhD, was granted with research 
scholarships from CAPES in Brazil, as well as from CNPq and DAAD in Germany. Master in 
Public Law and specialist in Criminal Law at the Pontifical Catholic University of Minas 
Gerais, also with CAPES scholarship. Professor of Criminal Law and Criminal Procedural Law 
at Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 
Name of Coordinator 2: Izabele Guidoti Kasecker 
Institution: Humboldt-Universität zu Berlin 
Curricular Summary: PhD student at the Humboldt-Universität zu Berlin, L.LM. (Universität 
Augsburg), scholarship holder CAPES/DAAD. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

The purpose of this symposium is to discuss topics that involve human rights in the 
health care, especially regarding patients' rights in the context of medicine and the delimitation 
of criminal responsibility of professionals in this area. Thus, it is aimed to discuss issues 
involving bioethics and, in particular, the Medical Criminal Law, such as: informed consent, 
arbitrary medical treatment, refusal of treatment, criminal liability of the physician for 
omission, limits of the freedom to consent and the general clause of “good morals”, physician’s 
duty to inform, consent by representation, consent of minors and / or mentally ill, autonomy at 
the end of life, euthanasia, voluntary termination of pregnancy, autonomy of pregnant women, 
obstetric violence, involuntary sterilization, assisted reproduction, surrogacy, paternalism in 
health care, prohibition of commercialization of organs, organ transplants, mental health, 
biotechnology, transsexuality, medical negligence, medical secrecy, among others. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 
German (X) 


