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RESUMO
A morte é e sempre foi um assunto difícil de se discutir, no entanto, cada vez mais pessoas tem se interessado em
pensar como quer que ela ocorra. O testamento vital é uma espécie das Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV) e
consiste em um documento de livre manifestação em que o sujeito expõe quais os procedimentos médicos que quer ou
não ser submetido, caso não possa expressar conscientemente a sua vontade. Em diversos países este instrumento é
comumente utilizado, o que caracteriza a evolução da relação médico-paciente e o respeito à autonomia da vontade.
Contudo, no Brasil, este instituto é pouco conhecido e utilizado, ante a ausência de legislação específica sobre o tema, o
que causa uma grande insegurança jurídica por parte dos médicos, que ao fazer valer a vontade do paciente, podem
sofrer  penalidades  administrativas,  cíveis  e  penais.  Assim,  por  meio  do  método  teórico,  busca-se  analisar  este
instrumento  de  concretização  da  autonomia  da  vontade,  consagrada  como um dos  direitos  da  personalidade,  em
contraste com as regras e princípios de um Estado paternalista.  O método científico de abordagem é o hipotético-
dedutivo.

PALAVRAS-CHAVE: Autonomia da vontade; direitos da personalidade; diretivas antecipadas de vontade; testamento
vital. 

1 INTRODUÇÃO

Com a evolução da relação médico-paciente e o surgimento da bioética, tem-se cada vez
mais respeitado a vontade do paciente, advindo a necessidade da criação de um instrumento que
regulamente  a  sua  manifestação  antecipada  da  vontade,  caso  não  possa  exprimi-la
conscientemente.

As diretivas antecipadas de vontade foram criadas na década de 60 nos Estados Unidos e se
dividem em duas espécies: o testamento vital e o mandato duradouro.

O  primeiro  é  o  objeto  central  desta  pesquisa  e  consiste  em  um  documento  de  livre
manifestação da vontade, em que o paciente expõe quais procedimentos médicos deseja ou não ser
submetido, na hipótese de não existirem mais meios de tratamento para a sua doença, apenas
sendo  utilizados  procedimentos  de  prolongamento  da  vida,  sem qualquer  fim terapêutico  e,  na
época, não possa expressar conscientemente a sua vontade.

A intubação, a traqueostomia, a suspensão de hemodiálise e a reanimação são exemplos de
procedimentos que prolongam a vida e não trazem qualquer benefício ao paciente, podendo serem
rejeitados por meio do testamento vital, com base na autonomia do indivíduo, no direito de dizer não
e no direito de morrer.

Já  o  mandato  duradouro  trata  da  nomeação  de  uma  pessoa  de  confiança  que  ficará
responsável por tomar as decisões em nome do paciente, respeitando a sua vontade, caso não
possa manifestá-la. É possível, ainda, incluir o mandato duradouro dentro do testamento vital, de
modo que a pessoa nomeada fica vinculada à vontade expressada pelo paciente.

Diferente de diversos países que já  regulamentaram o tema com legislação específica,  o
Brasil conta apenas com a Resolução 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina, que a elaborou
diante da necessidade de regulamentar as diretivas antecipadas de vontade no país, estabelecendo
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limites no contexto da ética médica, face a importância da autonomia do paciente e a insegurança
jurídica dos profissionais da saúde ocasionada pela falta de regulamentação.

Referida  resolução  foi  objeto  de  discussão  na  Ação  Civil  Pública  n.º  0001039-
86.2013.4.01.3500, interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face do Conselho Federal
de  Medicina.  O  MPF,  alegou,  em  síntese,  que  a  resolução  incidiu  em  inconstitucionalidade  e
ilegalidade, uma vez que somente a União poderia dispor sobre as diretivas antecipadas de vontade.

A sentença proferida julgou improcedentes  os pedidos formulados pelo  Ministério  Público
Federal, deixando claro que a Resolução 1.995/2012 apenas regulamenta a conduta ético-disciplinar
e a relação entre os Conselhos de Medicina e os médicos, não havendo qualquer efeito na esfera
cível ou penal.

A elaboração desta resolução demonstra a real necessidade de legislação específica sobre o
tema com vistas e efetivar os direitos fundamentais do paciente e reduzir a insegurança dos médicos
em proceder de acordo com a vontade daqueles.

Assim,  a  presente  pesquisa  busca  esclarecer  qual  o  meio  mais  recomendado  para  a
elaboração do testamento vital, quais procedimentos devem ser observados, se há um modelo a ser
seguido, a fim de conferir maior segurança jurídica ao testamento vital e, consequentemente, para o
médico. Para tanto, será trabalhado o conceito de vida e morte, as diretivas antecipadas de vontade
de forma geral  e o confronto entre  os direitos fundamentais  à  vida e à autonomia da vontade,
consagrada com um dos direitos da personalidade.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisas doutrinárias sobre o tema, bases
jurisprudenciais, legislação nacional e internacional pertinentes, revistas das áreas do direito e da
medicina,  documentos  eletrônicos  e  demais  pesquisas  no  âmbito  teórico,  por  meio  do  método
teórico-bibliográfico  e  por  meio  de  fichamentos  de  leitura  das  bibliografias  encontradas.  Vale
destacar que, por ser um tema novo no país, há uma certa escassez de materiais sobre o tema, de
modo que, a percepção da dimensão do problema da pesquisa aqui  desenvolvida,  qual  seja,  a
ausência de legislação sobre as diretivas antecipadas de vontade e o conflito entre o direito à vida e
a autonomia da vontade, foi obtida por meio de conversas e debates com outros profissionais da
área do direito e da medicina.  O método científico de abordagem foi o hipotético-dedutivo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a presente pesquisa foi possível identificar a real necessidade de legislação específica
sobre o testamento vital e a importância de tal instrumento tanto para os profissionais da saúde,
como para os familiares do paciente, que muitas vezes são obrigados a decidirem em nome dele,
diversas vezes sem saber qual seria a atitude do paciente caso ele pudesse expressar sua vontade
e  aos  profissionais  da  área  jurídica  que,  face  a  ausência  de  legislação,  muitas  vezes  precisar
resolver os conflitos resultantes da ausência do testamento vital no Poder Judiciário sem parâmetros
legais para auxiliar e fundamentar a solução do litígio. Há que se destacar, ainda, a importância do
testamento vital enquanto exercício da autonomia da vontade do indivíduo, que, salvo as restrições
legais, tem o direito e a autonomia para escolher quais procedimentos médicos deseja ou não ser
submetido caso não possa expressar livremente sua vontade. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, com o desenvolvimento da pesquisa, que o testamento vital é um instrumento de
concretização da autonomia da vontade do paciente, que há meios para a sua elaboração que o
torna juridicamente seguro e que ele pode ajudar a família do paciente e o médico responsável a
saber como agir nos momentos em que a vontade do paciente não pode ser expressada, reduzindo,
ou pelo menos, não aumentando o sofrimento da família e dos envolvidos. 

Como já é utilizado comumente em diversos países, há diversos modelos que podem inspirar
a  criação de um brasileiro,  mas a  insegurança jurídica  do testamento  vital  só  diminuirá  com a
elaboração de legislação específica sobre o tema, o que, por se tratar de um tema polêmico que
envolve conflitos de direitos fundamentais, não ocorrerá tão cedo, em razão da falta de interesse do
membros do Poder Legislativo em tratar de tais assuntos. 

Assim, para que o instrumento possua validade perante as diversas áreas em que ele precise
ser utilizado, recomenda-se que seja elaborado com o auxílio de profissionais da área do direito e da
medicina e que seja feito da maneira mais refletida possível. 

Por fim, vale destacar a necessidade da divulgação acerca da possibilidade de elaboração do
testamento vital, assim como a sua existência, haja vista que o número de pessoas que conhecem
tal instrumento é relativamente pequeno, inclusive entre profissionais da área jurídica. Ressaltando,
ainda, a reflexão de que o futuro é incerto e que, a decisão sobre como proceder em casos onde o
paciente  não  pode  expressar  a  sua  vontade  e  quando  não  existem  mais  formas  efetivas  de
tratamento médico, poderá ser tomada por outras pessoas, que literalmente decidirão se aquele
momento é ou não o momento da morte do indivíduo, pode ser cruel tanto para as pessoas que
decidirão quanto ao paciente que não pôde decidir se era realmente aquilo que queria.  
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