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RESUMO 

 
 

O médico está vinculado à manifestação de vontade do paciente e este, por meio do Testamento 

Vital, pode expressar, antecipadamente, como deseja conduzir os seus últimos momentos de 

vida. A perda da consciência e capacidade de tomar decisões no estágio final da vida não pode 

tirar do indivíduo o poder de decidir seu projeto de vida traçado preliminarmente. Analisa-se a 

autonomia privada e do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da liberdade 

do paciente em testar sobre as condições que pretende ser cuidado em caso de necessidade. 

Portanto, repudia-se o tratamento fútil em quadro de irreversibilidade, devendo-se manter os 

cuidados paliativos que buscam o bem estar do paciente. As Diretivas Antecipadas de Vontade 

devem ser cumpridas pelos médicos e familiares do paciente, pois se mostram uma expressão 

da garantia da dignidade humana por meio de uma boa morte. Na elaboração desta pesquisa, 

utilizou-se do método histórico e dedutivo. 

 
Palavras-chave: Autonomia privada; Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; Testamento 

Vital. 
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ABSTRACT 

 
 

The doctor is bound to the patient's manifestation of will, and the patient through the living will 

can express in advance how he wishes to conduct his last moments of life. The loss of 

consciousness and decision-making ability in the final stage of life cannot deprive the individual 

of the power to decide his or her preliminary life project. It analyzes the private autonomy and 

the Principle of Human Dignity and the Principle of patient freedom to test on the conditions 

that want to be taken care of in case of need. Therefore, the futile treatment in an irreversible 

condition is repudiated, and the palliative care that seeks the well-being of the patient should 

be maintained. Advance directives of will must be fulfilled by the patient's doctors and family, 

as they are an expression of the guarantee of human dignity through a good death. In the 

elaboration of this research we used the historical and deductive method. 

 
Keywords: Private autonomy; Principle of Dignity of the Human Person; Vital Testament. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente estudo visa verificar a validade do Testamento Vital no ordenamento jurídico 

brasileiro, uma vez que a Resolução 1.995, editada em agosto de 2012, pelo Conselho Federal 

de Medicina (CFM), regulamentou que o médico está vinculado à manifestação de vontade do 

paciente expressa, antecipadamente, garantindo-lhe o direito de decidir como deseja conduzir 

os últimos momentos de sua vida, tendo o condão de resgatar a dignidade e a autonomia no 

final da vida. 

A perda da consciência e da capacidade de tomar decisões e comunicá-las no estágio 

final da vida não pode tirar do indivíduo o poder de decidir seu projeto de vida de forma 

antecipada. A capacidade e discernimento do paciente, no momento da realização das Diretivas 

Antecipadas de Vontade, é primordial para a validade dos atos praticados e sua posterior 

eficácia. 

Para tanto, no primeiro capítulo, serão tratados os princípios constitucionais que 

consagram o Testamento Vital, com especial ênfase ao Princípio Da Dignidade Humana, 

autonomia privada da pessoa humana e o princípio da liberdade. Adentrando de modo 

pormenorizado no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, abordar-se-á sua evolução 

histórica, conceito e aspectos relevantes em relação ao Testamento Vital. 

No que tange à autonomia privada da pessoa humana, será abordada a capacidade para 

consentir, os reflexos da autonomia privada no Estatuto da Pessoa com Deficiência e a 

autonomia da pessoa, no fim de vida. Para encerrar o primeiro tópico, tratar-se-á do Princípio 

da Liberdade, como direito da personalidade e a necessidade de garantir a liberdade no 

Testamento Vital. 

No segundo capítulo, a temática será direcionada ao Testamento Vital: sua origem, 

conceito, etimologia, extensão e limites. Ainda, serão abordados: a relação entre médico e 

paciente, os cuidados paliativos e tratamentos extraordinários no momento final da vida e qual 

a fundamentação jurídica do Testamento Vital. 

No capítulo terceiro, o enfoque será a diferença entre o testamento como manifestação 

de última vontade e o Testamento Vital, quanto ao momento de sua eficácia. Para tanto, se faz 

necessário apresentar as características, espécies e eficácia do testamento sucessório. 

No capítulo quarto, a abordagem é direcionada ao Testamento Vital na experiência 

estrangeira, com foco na experiência norte-americana, sul-australiana, europeia e na América 
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Latina, buscando apresentar as legislações mais completas, suas vantagens e desvantagens e 

quando seria o caminho legislativo adequado a ser seguido pelo Brasil. 

Por fim, no último capítulo, o trabalho busca enfatizar a necessidade de promover o 

Testamento Vital como meio de efetivar o Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana, além 

da exigência em se promover a conscientização social e medidas socioeducativas e a elaboração 

de lei sobre o tema no Brasil. Analisa-se, nesse contexto, o liame entre a vida e a morte, com 

enfoque na dificuldade em aceitar o momento de partir de cada ser humano, o que é vivenciado 

de modo doloroso não apenas pelo paciente, mas também por sua família que, por vezes, não 

aceita o estágio de debilidade de seus entes queridos e opta por submetê-los a tratamentos 

radicais, com o único fim de manter a vida. 

A importância do tema, além de preservar a dignidade e os projetos da pessoa que 

declarará como serão os seus últimos dias de vida, está acompanhada da veloz evolução que a 

sociedade mundial passa em possibilitar a escolha ou não de tratamentos em momentos de 

doenças terminais. 

A verificação vai além de um acompanhamento jurídico-científico, entrando na seara 

cultural de que a morte, atualmente, é vista como uma derrota, tanto da pessoa quanto da 

medicina, e não como algo natural que um dia, de uma maneira ou de outra, ela irá ocorrer. 

Em razão dessas mudanças e evoluções, o Direito é chamado para responder acerca das 

vontades dos pacientes no final de suas vidas. Da possibilidade da eutanásia, do suicídio 

assistido, do “Direito de morrer”, entre outros institutos que visam garantir o Direito do paciente 

em fim de vida. 

O Testamento Vital é espécie do instituto jurídico chamado de Diretivas Antecipadas 

de Vontade, que é gênero, e tal testamento é o documento pelo qual uma pessoa capaz pode 

deixar lavrado quais os tratamentos a que deseja ou não ser submetido, caso esteja no fim da 

vida. O termo Testamento Vital é fruto da tradução de “living will”, que nasceu nos EUA em 

1967, presente também em outros idiomas como: testamento biológico (italiano), testament de 

vie (francês), instrucciones previas (espanhol) etc. 

Testamento Vital não é a melhor denominação, pois faz pensar no instituto testamento, 

até por estar vinculado ao fator morte. Porém, o testamento tem os seus efeitos causa mortis e 

o Testamento Vital gera efeitos em vida. Outras semelhanças são que ambos são negócios 

jurídicos unilaterais, personalíssimos, gratuitos e revogáveis, todavia, o testamento tradicional 

além dos efeitos após a morte, também possui requisitos legais de formalidade. 
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Existem críticas quanto à nomenclatura “testamento vital” declaradas como inadequado 

tecnicamente, que de fato é, pois o termo testamento é manifestação de vontade que adquire 

eficácia após a morte do testador, enquanto que o “testamento vital” tem eficácia em vida, sendo 

também manifestação de vontade para ser aplicada nos últimos dias de vida. 

O próprio testamento público e suas outras modalidades têm espaço para o crescimento 

em número de atos feitos por todo Brasil. É um instrumento de suma importância para 

organização da herança, prevenindo litígios entre os herdeiros e produtor de segurança jurídica. 

Mesmo assim, comparado com outros países, o número de testamentos feitos ainda é pequeno. 

O Testamento Vital envolve incerteza e desconhecimento, na área jurídica e médica, 

inclusive, por estar relacionada à morte que, na herança latina, é evitada a todo custo. O 

Testamento Vital não deve ser analisado como sinônimo de Diretivas Antecipadas de Vontade, 

sendo gênero para aplicação de outras espécies, como por exemplo, o mandato duradouro. 

É matéria com escassez de doutrina e jurisprudência e, para melhor compreendê-lo faz- 

se preciso buscar respostas nos fundamentos principiológicos, formais e materiais do 

Testamento Vital, bem como a análise de Leis existentes em outros países. Para tanto, torna- se 

indispensável a análise da autonomia da vontade privada nas situações de fim de vida, 

justificando, assim, a possibilidade de validade do Testamento Vital no Brasil. 

A presente pesquisa enfrentará aos seguintes questionamentos: Como se dá, 

contemporaneamente, a autonomia privada do paciente terminal nas situações de fim de vida? 

Quais são as diferenças entre cuidados paliativos e tratamentos extraordinários? O médico 

poderá se opor ao Testamento Vital? A família deve respeitar a vontade do paciente? E 

finalmente, o Testamento Vital, no Brasil, é válido? 

É importante a verificação da relação médico-paciente e os deveres que advêm dela; o 

trabalho exercido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) que, de forma pioneira, antes 

mesmo do Direito brasileiro tratar de tal matéria, edita normas sobre as diretivas antecipadas, 

para proteger os médicos e respeitar a autonomia do paciente. 

O presente estudo caracteriza-se metodologicamente como uma pesquisa bibliográfica, 

realizada na doutrina jurídica e médica, com base na perspectiva principiológica referente à 

análise da validade das Diretivas Antecipadas de Vontade no Brasil, exame que será feito de 

forma construtiva e crítica perante o resgate da dignidade das pessoas em momentos críticos ao 

final da vida, pelo método dedutivo, além do método histórico, quando da abordagem da relação 

entre médico e paciente. 
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A ausência de norma específica no Brasil gera dúvidas por parte dos operadores do 

Direito, da classe médica e da população e sob quais fundamentos normativos esse instituto 

poderia ser considerado. Por esses motivos, estudos sobre Diretivas Antecipadas de Vontade e 

suas espécies e neste precisamente sobre Testamento Vital é de suma importância. 

Portanto, faz-se necessária a criação de legislação sobre o tema, como meio de garantir 

a dignidade da pessoa humana e a autonomia do ser que está passando por tais problemas de 

saúde e situações de vulnerabilidade mantendo, assim, o seu desejo já expressado 

anteriormente. 
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1 DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE CONSAGRAM O TESTAMENTO 

VITAL 

 
Princípios são basilares a todas as esferas jurídicas e como o próprio nome sugere trazem 

o início de determinado conteúdo, não podendo ser diferente no que se refere a Testamento 

Vital. 

No que tange aos princípios que refletem direitos humanos constantes na Constituição 

Federal de 1988: 

 
A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não significou 

mera enunciação formal de princípios, mas a plena positivação de direitos, a 

partir dos quais qualquer indivíduo poderá exigir sua tutela perante o Poder 

Judiciário para a concretização da democracia. Ressalte-se que a proteção 

judicial é absolutamente indispensável para tornar efetiva a aplicabilidade e o 

respeito aos direitos humanos fundamentais previstos na Constituição Federal 

e no ordenamento jurídico em geral (MORAES, 2013, p. 21). 

 
Portanto, considerando a positivação dos direitos humanos fundamentais, faz-se 

necessária a busca pela aplicabilidade efetiva de tais direitos, por meio do exercício de suas 

atribuições à cada indivíduo. 

Leciona Luís Roberto Barroso: 

 
 

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema em si – 

com a sua ordem, unidade e harmonia –, mas também um modo de olhar e 

interpretar todos os demais ramos do direito. Este fenômeno, identificado por 

alguns autores como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem 

jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição de modo a 

realizar os valores nela consagrados. Como antes já assinalado, a 

constitucionalização do direito infraconstitucional não tem como sua principal 

marca a inclusão da Lei Maior de normas próprias de outros domínios 

(BARROSO, 2014, p. 35). 

 

Assim, parte-se da Constituição Federal para os outros ramos do direito, de modo que 

os princípios nela constantes irradiam e se inserem em todas as áreas de atuação da vida 

humana. 

Nesse contexto, o Testamento Vital é temática de discussão recente no Brasil e, 

atualmente, encontra seu respaldo enfaticamente em três princípios: a Dignidade da Pessoa 

Humana, autonomia da vontade e a liberdade de testar. Princípios esses que têm origem na 

Constituição Federal de 1988, o que os tornam ainda mais merecedores de respeito e efetividade 

no seio social. 
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1.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é basilar ao Estado Democrático de 

Direito, encontrando-se presente no art. 1°, III da Constituição Federal vigente. A dignidade da 

pessoa humana adentra todas as esferas da vida do ser, não se podendo olvidar a tal princípio 

também no momento de graves e incuráveis doenças, como ocorre quando do cumprimento das 

decisões antecipadas proferidas pela pessoa no Testamento Vital. 

Para melhor compreensão do Princípio da Dignidade da Pessoa humana, importante 

adentrar inicialmente a evolução histórica do reconhecimento desse direito e posteriormente à 

sua elevação à condição de princípio. 

1.1.1 Evolução histórica da dignidade humana.O Estado no cumprimento de seu papel 

deve promover a efetiva aplicação dos princípios garantidos constitucionalmente, dentre 

os quais insta mencionar, primordialmente, o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. Nesse contexto, necessário vislumbrar a evolução histórica desse princípio no 

mundo e sua posterior inserção da Constituição Federal vigente. 

Ingo Wolfgang Sarlet explicita que: “Na antiguidade clássica, a dignidade da pessoa 

humana estava relacionada à posição social, ao status do indivíduo, do que resultava a 

possibilidade de admitir pessoas com maior ou menor dignidade” (SARLET, 2010, p. 32). 

Desse modo, na antiguidade, a dignidade estava relacionada às condições econômicas do 

indivíduo, não possuindo o sentido de proteção do ser, como atualmente preconizado. 

Na Idade Média, foram lançadas as sementes de um conceito moderno de pessoa 

humana baseado na dignidade e valorização do indivíduo como pessoa e, nos séculos XVI e 

XVII, houve a integração do direito geral de personalidade, em que a proteção à pessoa humana 

é reconhecida pelo Estado, inclusive (SZANIAWSKI, 2005, p. 33-40). 

Para Celso Lafer: “é que a positivação dos direitos humanos resulta da integração de 

valores percebidos, no curso da história, como essenciais para a boa convivência coletiva”, de 

modo que os valores são os seguintes: 

 
[...] a liberdade e pluralidade do pensamento, provindos da Grécia; a 

consciência do valor autônomo do Direito, de Roma; o valor da igualdade 

baseada na natureza humana, independentemente de invólucros políticos e 

sociais, próprio do Cristianismo; a distribuição e a limitação do poder, 

advindos do liberalismo; e o valor da igualdade de acesso aos bens e serviços, 

como contribuição do socialismo (LAFER, 1999, p. 182-183). 

Nitidamente, o reconhecimento da dignidade da pessoa como direito e sua posterior 

elevação à condição de princípio garantido constitucionalmente não ocorreu de forma 

repentina, demonstrando um processo gradativo de pequenas conquistas de direitos do ser 
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humano até alcançar a atual posição de direito a ser garantido a todas as pessoas, 

independentemente de sua condição social, raça, religião, entre outros. 

As duas grandes guerras mundiais provocaram transformações na estrutura social e 

econômica vigente e o total desrespeito pela vida humana e pela liberdade do homem durante 

os regimes totalitários despertou os povos para a necessidade de proteger os valores da 

personalidade e a importância do indivíduo como ser humano, de modo a valorizar a pessoa, 

recolocando-a como principal destinatária da ordem jurídica, fenômeno denominado 

“repersonalização do direito” (SZANIAWSKI, 2005, p. 55-57). 

A repersonalização do direito é decorrente da preocupação com a valorização do ser 

humano com o fim de proteger “sua dignidade existencial, dignidade esta que, elevada a 

fundamento da República, colocou a pessoa humana como centro do ordenamento jurídico, 

como principal destinatário da ordem jurídica”. Esta tendência de repersonalização, que coloca 

o ser humano como centro do ordenamento jurídico, preconiza a dignidade da pessoa humana 

como valor primordial, caracterizando assim, o sistema jurídico como axiológico e ético 

(LACERDA, 2010, p. 48-49). 

Dignidade humana hodiernamente é compreendida como o “pressuposto de que cada 

ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no universo”, sendo 

parte do núcleo essencial dos direitos fundamentais como a igualdade e liberdade (BARROSO, 

2014, p. 14, 66). 

Para Gustavo Tepedino: 

 
 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da 

marginalização, e de redução das desigualdades sociais juntamente com a 

previsão do § 2º do art. 5º, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e 

garantias, mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos princípios 

adotados pelo texto maior, configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela 

e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento 

(TEPEDINO, 1999, p. 48). 

 

O foco de preocupação do Estado foi alterado. A pessoa humana ganhou lugar de 

destaque e passou a ser merecedora de tutela especial do Estado (SZANIAWSKI, 2005. p. 57). 

Matérias que não recebiam atenção do Estado, já que consideradas afetas 

exclusivamente ao direito privado, ganharam espaço nessa Constituição, marcando a separação 

existente entre o público e o privado. O Código Civil de 2002 também tem sua importância, já 

que a inserção de tais matérias e o tratamento das mesmas pela constituição ficou conhecido 

como constitucionalização do Direito Civil. 
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O Princípio da Dignidade Humana “inspira os típicos direitos fundamentais, atendendo 

à exigência de respeito à vida, à integridade física e íntima de cada ser humano e à segurança”. 

Assim, o princípio da dignidade humana proporciona o postulado da isonomia e demanda 

fórmulas de limitação do poder prevenindo o arbítrio e injustiça (MENDES, 2000, p. 92). 

O grande marco de tantas mudanças foi a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, que instaurou no Brasil um modelo de Estado Democrático de Direito, impondo 

como centro do ordenamento jurídico a pessoa humana, que se tornou merecedora de tutela 

especial, com o fito de concretizar o Princípio da Dignidade Humana, fundamento da República 

brasileira. 

1.1.2 Conceito e aspectos relevantes sobre o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

em relação ao Testamento Vital 

 
O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana preza pelas necessidades básicas do ser 

humano, para que o convívio em sociedade seja digno, bem como proporcionar as condições 

indispensáveis para o desenvolvimento de suas potencialidades materiais ou espirituais. 

No que tange à Dignidade da Pessoa Humana, Cleide Fermentão ensina que: 

 
 

[...] a referência à dignidade da pessoa humana engloba em si os direitos 

fundamentais, os individuais clássicos e os de fundo econômico e social. A 

dignidade tem uma dimensão moral, dessa forma o constituinte estabeleceu 

que é de responsabilidade do Estado propiciar as condições necessárias para 

que as pessoas tenham vida digna. Assim, o Estado não pode deixar de 

proteger o ser humano, preservando a sua identidade, integridade e dignidade 

(FERMENTÃO, 2006, p. 243). 

 

Observa-se o papel do Estado na promoção de uma vida digna aos cidadãos que se 

encontram sob sua jurisdição, de modo que a dignidade encontra-se intimamente relacionada a 

outros direitos como a liberdade e integridade. 

Além disso, Paulo Gomes de Lima Junior e Cleide Fermentão discorrem que a dignidade 

da pessoa humana é “o princípio supremo da Constituição Federal, servindo como base para 

todo o ordenamento jurídico” e que “o respeito à dignidade foi transformado em princípio pelo 

poder constituinte, na Constituição Federal de 1988, sendo considerado o princípio que rege 

todos os demais princípios e, ao mesmo tempo, é inerente à vida humana” (LIMA JÚNIOR; 

FERMENTÃO, 2012, p. 315). 

Cumpre destacar o ensinamento de Ingo Wolfgang Sarlet sobre a dignidade que, em 

suas palavras, é entendida como: 
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[...] qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo que simplesmente existe, 

sendo irrenunciável e inalienável, na medida em que constitui elemento que 

qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte 

que não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de 

uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto, como 

elemento integrante e irrenunciável da natureza da pessoa humana, é algo que 

se reconhece, respeita e protege, mas não que possa ser criado ou lhe possa 

ser retirado, já que existe em cada ser humano como algo que lhe é inerente 

(SARLET, 2012, p. 77). 

 
Ressalta-se que esse princípio está plasmado no artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal e demonstra uma nova ótica do Direito Constitucional e do Direito de Civil em especial. 

A Constituição de 1988 e o Código Civil de 2002 colocam o princípio da dignidade da pessoa 

humana sob o enfoque da tutela individualizada, ou seja, a visão constitucional antropocêntrica 

coloca o homem como centro da tutela estatal, valorizando o indivíduo e suas necessidades. 

Pedro Pais de Vasconcelos aclara sobre a importância da pessoa para fundamentação do 

direito, ao afirmar que “A pessoa humana constitui o fundamento ético-ontológico do Direito. 

Sem pessoas não existiria Direito”, acrescendo que: “Direito existe pelas pessoas e para as 

pessoas. Tem como fim reger a sua interação no Mundo de um modo justo. As pessoas 

constituem, pois, o princípio e o fim do Direito” (VASCONCELOS, 2014, p. 6). 

Assim, o direito está a serviço das pessoas e não o contrário; desse modo, se faz 

necessária a garantia da tutela aos direitos presentes no ordenamento jurídico brasileiros a todos 

os cidadãos. 

De acordo com Luís Roberto Barroso: “todos os indivíduos têm igual valor e por isso 

merecem o mesmo respeito e consideração” (BARROSO, 2014, p. 78). Ademais, o atual 

paradigma é “a inclusão social, com respeito às diferenças no sentido de garantir o acesso à 

plena realização da pessoa” (MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 115). 

Ainda que se entenda a dignidade da pessoa humana como um direito metaindividual, 

posição adotada por alguns juristas e, nesse sentido, a proteção seria da coletividade que estaria 

sendo violentada como um todo, com a ofensa individual perpetrada a um único cidadão. Esse 

princípio no direito civil pode assegurar outros tantos direitos e garantias. 

Nessa perspectiva: o termo dignidade aponta para, ao menos, dois aspectos “aquele que 

é inerente à pessoa, pelo simples fato de ser, nascer pessoa humana; e outro dirigido à vida das 

pessoas, à possibilidade e ao direito que têm as pessoas de viver uma vida digna” (NUNES, 

2018, p.73). 

Dessa forma, a dignidade da pessoa humana é considera valor intrínseco do ser humano, 
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pois como ensina Immanuel Kant: 

 
[...] tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, 

pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma 

coisa está acima de todo o preço, e, portanto, não permite equivalente, então 

tem ela dignidade [...] aquilo, porém que constitui a condição só graças à qual 

qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor 

relativo, isto é um preço, mas um valor íntimo, isto é dignidade (KANT, 2007, 

p. 77). 

 

Assim sendo, o ser humano não possui preço, mas, sim, dignidade, que deve ser 

respeitada, considerando seu valor primordial e propulsor de inúmeros outros direitos do 

homem. 

Leciona Ingo Wolfgang Sarlet: 

 
 

A compreensão de atributo inerente ao ser humano é o que diferencia de outros 

animais. Foi firmada inicialmente na antiguidade clássica e na tradição cristã 

da premissa de que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, se 

extraiu a conclusão de que o ser humano é dotado de um valor próprio que lhe 

é intrínseco e não pode ser transformado em objeto de instrumento, já que 

dotado de uma igualdade social divina (SARLET, 2007, p. 81). 

 
O princípio da Dignidade da Pessoa Humana tem aplicabilidade irrestrita, ou seja, 

aplica-se em qualquer ramo do Direito. Além disso, ressalta-se que é dever da sociedade e do 

Estado a busca pela dignidade de cada pessoa de maneira individualizada. Mas, perceba-se, a 

dignidade de cada ser humano só será atendida se respeitada for a sua individualidade, o que 

exige não só do Direito, mas de toda sociedade, respeito às particularidades, ainda que aquela 

pessoa não se enquadre no padrão social estabelecido. Completa Sarlet: 

 
[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 

faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 

sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da 

vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito 

aos demais seres que integram a rede da vida (SARLET, 2007, p. 73). 

 

A Dignidade da Pessoa Humana está relacionada à essência do ser e sua existência como 

parte integrante de uma sociedade e, assim, sujeito de direitos, além de garantidos, devem 

respeitados e efetivados. 

Alexandre de Moraes elucida: 
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O importante é realçar que os direitos humanos fundamentais relacionam-se 

diretamente com a garantia de não ingerência do Estado na esfera individual 

e a consagração da dignidade humana, tendo um universal reconhecimento 

por parte da maioria dos Estados, seja em nível constitucional, 

infraconstitucional, seja em nível de direito consuetudinário ou mesmo por 

tratados e convenções internacionais. A previsão desses direitos coloca-se em 

elevada posição hermenêutica em relação aos demais direitos previstos no 

ordenamento jurídico, apresentando diversas características: 

imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, 

universalidade, efetividade, interdependência e complementariedade 

(MORAES, 2013. p. 41). 

 

A Dignidade da Pessoa Humana tem reconhecimento não apenas no Estado brasileiro, 

mas, também, em âmbito internacional, por meio de outros preceitos, os quais são disseminados 

por meio dos direitos humanos, demonstrando sua indispensabilidade. 

Para Immanuel Kant, “todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como 

meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade”, tanto nas suas ações em que se dirige a si 

mesmo, como nas que dirigem a outrem (KANT, 2007, p. 68). Cada ser humano tem sua 

individualidade e deve ser reconhecido como tal. 

Tendo em vista a colocação do ser humano como centro das relações sociais enlaçadas 

e sua posição de fim em si mesmo, não pode ser do homem retirada sua dignidade e ao não 

respeitar sua vontade deixada em Testamento Vital, ofende gravemente sua dignidade, ainda 

mais ao se considerar o momento vivenciado por esta pessoa que necessitará utilizar-se desses 

meios, pois não estará em condições de expressar sua vontade naquele instante. 

Luís Roberto Barroso e Letícia Martel mencionam que “ninguém existe no mundo para 

atender os propósitos de outra pessoa ou para servir a metas coletivas da sociedade. O valor ou 

princípio da dignidade humana veda, precisamente, essa instrumentalização ou funcionalização 

de qualquer indivíduo” (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 250). 

O Testamento Vital ou Biológico intenta proteger a dignidade do paciente terminal, 

protegendo indiretamente a dignidade dos familiares do paciente terminal, que também sofrem 

com as dores e doenças que a pessoa querida está passando, falando-se inclusive na 

solidariedade familiar (TARTUCE, 2016, p. 399). 

Portanto, a garantia de efetividade do Testamento Vital para os pacientes que se 

encontram com doenças terminais ou no fim da vida reflete proteção à dignidade humana do 

paciente e de sua família. 

 
1.2 AUTONOMIA PRIVADA DA PESSOA HUMANA 



21 
 

 

 

 

 

Faz-se necessário o estudo da autonomia privada do ser humano, enfaticamente nos 

casos que envolvem o Testamento Vital e o paciente que se encontra em estágio de final de 

vida. 

Autonomia é a vontade do sujeito, criada e praticada por ele, é o que ele estabelece para 

si. Contudo, com o passar do tempo e ocorrendo as transformações sociais, culturais e 

religiosas, a autonomia também evoluiu. O seu fundamento é a liberdade do sujeito, que 

encontra base “na garantia de uma formação abrangente da vontade e da opinião, processo no 

qual os cidadãos livres e iguais chegam a um entendimento em que objetivos e normas se 

baseiam no igual interesse de todos” (HABERMAS, 1995, p. 109). 

A autonomia é vinculada aos conceitos da dignidade e da alteridade, a ponto de ser 

analisada como um Direito enfraquecido e ineficaz. A sua junção com a dignidade traz a força 

que a Constituição Federal de 1988 deu à dignidade da pessoa humana, alçada à condição de 

princípio fundamental da Constituição da República do Brasil. 

A autonomia privada será a legítima ação do indivíduo, baseada na dignidade da pessoa 

humana e pela alteridade, buscando seus interesses individuais com respeito aos limites legais, 

em prol da felicidade da pessoa e da paz jurídica. Logo, o princípio da autonomia privada é o 

poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade as relações de 

que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica (AMARAL, 

2006, p. 345), base para as situações jurídicas patrimoniais e existenciais, sendo o Testamento 

Vital uma situação jurídica existencial. 

Nas palavras de Luiz Edson Fachin: “o sujeito moderno é concebido enquanto ser que 

se autodetermina, que decide livremente sobre a sua vida, com vistas ao autodesenvolvimento 

da personalidade, já que este possui capacidade de dominar a si e a natureza através da razão” 

(FACHIN, 2005, p. 62). Entende-se “autonomia, ou direito à autonomia, a capacidade ou 

aptidão que têm as pessoas de conduzirem suas vidas como melhor convier ao entendimento de 

cada uma delas” (SÁ; MOUREIRA, 2012, p. 145). 

Nesse sentido, importante destacar a autonomia privada regida pelo Direito Civil e 

muito bem-conceituada por Daniel Sarmento: “esse princípio tem como matriz a concepção do 

ser humano como agente moral, dotado de razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, 

e que deve ter a liberdade para guiar-se de acordo com estas escolhas”, contanto que estas 

não provoquem perturbação dos direitos de terceiros e nem mesmo violem outros valores 

relevantes para a comunidade (SARMENTO, 2007, p. 188). 



22 
 

 

 

 

Portanto, o ser humano tem sua autonomia de vontade desde que suas atitudes não 

prejudiquem outros membros da sociedade, registrando que, no Testamento Vital, a decisão das 

pessoas sobre quais tratamentos desejam ou não ser submetidos, não ofendem e nem mesmo 

prejudicam terceiros, de modo que nestas situações devem ser garantidas a autonomia privada 

da pessoa humana. 

José Adércio Leite Sampaio prediz: 

 
 

O disposto no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, que diz serem [...] 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas[...], 

poderia ser apresentado como uma ‘regra e princípio’, que poderia ser 

expressada da seguinte maneira: Estão proibidas as intervenções do Estado na 

esfera da intimidade e da vida privada das pessoas, se não forem previstas em 

lei ou se não forem necessárias ao cumprimento dos princípios opostos que, 

devido às circunstâncias do caso, tenham precedência frente ao princípio da 

inviolabilidade da intimidade e vida privada (SAMPAIO, 2002, p. 201). 

 

Partindo-se do conceito de autonomia privada, que “vem a ser o direito que a pessoa 

tem de regulamentar os seus interesses, decorrentes dos princípios constitucionais da liberdade 

e da dignidade, trata-se de um exercício admissível da vontade humana” (TARTUCE, 2016, p. 

398). Consoante Bruno Torquato de Oliveira Naves: 

 
Como princípio jurídico, a autonomia privada é uma norma jurídica que 

atribui aos particulares um poder. Impregnada de imperatividade, atua como 

diretriz para outras normas (planos de justificação) ou como solucionadora 

direta de problemas jurídicos, com aplicação imediata a um caso concreto, que 

determinará seu conteúdo. O princípio da autonomia privada, como todos os 

princípios jurídicos, não encontra conteúdo previamente definido. O 

ordenamento jurídico conforma sua aplicação, assim como o de qualquer outra 

norma (não de justificação) através de agentes internos. Deste processo 

dialético surge seu conteúdo (NAVES, 2003, p. 85). 

 

Nesse esteio, não se pode deixar de relacionar a autonomia privada e as Diretivas 

Antecipadas de Vontade que encontram-se intimamente relacionadas, tendo em vista que no 

momento da realização das mesmas, a parte manifestar sua autonomia como pessoa. E mais, as 

DAV, como já mencionado não prejudicam terceiros, e estão relacionadas como o próprio nome 

sugere à vida privada e intimidade de cada pessoa. Portanto, não podem sofrer limitações por 

parte do Estado, como vem ocorrendo de modo recorrente no país. 

 
1.2.1 Da capacidade para consentir 
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As Diretivas Antecipadas de Vontade encontram-se estreitamente relacionadas à 

capacidade para consentir, de modo que a pessoa precisa estar em plenas condições de 

manifestar sua vontade para que, assim, ela seja efetiva no momento de fim da vida. 

Percebe-se que a autonomia faz parte da dignidade humana e de sua natureza, sendo 

importante ser estudada por diversas ciências. No meio jurídico, a autonomia tem sido 

reconhecida pelo ordenamento jurídico como um Direito subjetivo por permitir que o sujeito 

exerça demais faculdades que a lei lhe confere com relação aos seus bens e condutas 

(CARVALHO; DADALTO, 2017, p. 58). 

Nota-se, que a noção de autonomia pode causar confusões de interpretação com o 

instituto jurídico da capacidade. Quando o presente tema é discutido em algum meio jurídico, 

gera-se a dúvida da necessidade de capacidade para poder consentir, ou seja, se o paciente tem 

discernimento para consentir um determinado tratamento. Logo, visualiza-se a possibilidade de 

o paciente ter capacidade civil, porem, faltar-lhe discernimento para decidir, em decorrência 

dos efeitos da doença. Naves e Sá dizem: 

 
O paciente precisa ter discernimento para tomada de decisão. Discernimento 

significa estabelecer diferença; distinguir; fazer apreciação. Exige-se que o 

paciente seja capaz de compreender a situação em que se encontra. Em direito, 

a capacidade de fato (ou a capacidade para o exercício) normalmente se traduz 

em poder de discernimento, no entanto, diante do quadro clínico, o médico 

deverá atestar se o nível de consciência do paciente permite que ele tome 

decisões (NAVES; SÁ, 2002, p.119-120). 

 

Logo, nas relações jurídicas entre médicos e pacientes, a capacidade de fato não é 

sempre sinônimo de discernimento. Tendo-se um paciente civilmente capaz, porém sem 

condições de tomar decisões autônomas sobre sua saúde, por constatação médica, a autonomia 

privada do paciente deva ser relativizada. De fato, capacidade civil e capacidade para consentir 

são institutos diferentes que necessitam de tratamento jurídico diferente. O que se demonstra, 

aqui, é a capacidade do paciente em tomar decisões e de entender as informações que serão 

prestadas pelo médico e não a capacidade clássica do Código Civil de 2002. O paciente será 

capaz de tomar decisões, caso possua a capacidade de entender a informação recebida, fazer 

uma análise sobre o que está ocorrendo, do tratamento e seus efeitos positivos e negativos, 

decidir e comunicar sem nenhum tipo de coação ou ônus o seu desejo. Nesse sentido, Luciana 

Dadalto diz: 

 
A capacidade para consentir, também nomeada de discernimento é requisito 

essencial par a validade do consentimento prestado, uma vez que não há 
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liberdade nem esclarecimento suficientes quando o paciente for incapaz de 

entender a informação prestada, dialogar com o médico e, livremente, decidir 

(DADALTO, 2018, p. 27). 

 
Assim, necessita-se que o paciente tenha consciência e discernimento no momento da 

anuência e do consentimento e que este conhecimento pleno do que está se passando seja um 

requisito essencial do consentimento livre e esclarecido. 

Roxan Borges leciona que: 

 
 

O consentimento livre e esclarecido do paciente quanto ao tratamento só será 

dispensável se for impossível a tomada desse consentimento, como nos casos 

em que o paciente chega ao médico em estado de inconsciência ou sem 

condições de se manifestar. Se, neste estado paciente correr risco de vida, o 

médico tem o dever de submete-lo ao tratamento (BORGES, 2007, p. 203- 

204). 

 

As situações jurídicas patrimoniais são obrigatórias, contratuais e reais, enquanto as 

relações existenciais são ligadas ao Direito da Personalidade, aos Direitos da Família e 

Sucessões. Historicamente, a autonomia se manifesta nas relações patrimoniais, pela liberdade 

negocial exercida subjetivamente pelas pessoas. Quanto às situações existenciais, é possível 

afirmar que estas ganharam relevo no ordenamento jurídico brasileiro, após a Constituição 

Federal de 1988, sob a égide do Estado Democrático de Direito, no qual a tutela da pessoa 

humana adquire status de proprietário. 

Segundo Taisa M. Lima: 

 
 

[...] a autonomia privada assume novas dimensões, como a luta pelo direito à 

redesignação sexual, o reconhecimento de diferentes modelos de família 

(matrimonial, não matrimonial, monoparental, etc.), o modelo de filiação 

voltada antes para a paternidade sócio-afetiva do que para a paternidade 

apenas biológica, união homoafetiva, entre outros (LIMA, 2004). 

 

As situações jurídicas existenciais no ordenamento jurídico brasileiro são tuteladas pelo 

princípio da autonomia privada, diretamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. Ocorrendo o reconhecimento da autonomia privada, ocorrerá por consequência o 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana. 

Logo, situações que envolvam relações conjugais, idosos, bioética, técnicas de 

reprodução humana assistida, filiação, reconhecimento socioafetivo, multiparentalidade, direito 

de morrer, direito ao corpo, entre outras, são situações jurídicas existenciais. 

Essas passaram a ser discutidas após a Constituição de 1988 e também após o Código 
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Civil de 2002. Todas essas situações tutelam a autonomia da pessoa humana em suas variadas 

possibilidades. A partir da autonomia privada do paciente no final de sua vida é que ocorrerá a 

tutela da autonomia para validar o Testamento Vital como possível e eficaz no Brasil. 

Para Sarlet “Observando que a autonomia de vontade é um atributo próprio dos seres 

racionais, no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade” (SARLET, 2007, p. 34). 

Aldo Vendemiati leciona que: “A vontade faz em modo que a ação que eu realizo seja ‘minha’, 

que o meu comportamento surja de mim mesmo, do meu interior, ele faz em modo que eu seja 

‘autor’ e protagonista do meu agir, e não objetivo passivo da ação alheia” (VENDEMIATI, 

2012, p. 83.) 

A autonomia humana corresponde à “capacidade de alguém tomar decisões e de fazer 

escolhas pessoais ao longo da vida, baseadas na sua própria concepção de bem, sem influências 

externas indevidas”, ao passo que a “autonomia protege a pessoa de se tornar uma engrenagem 

no maquinário social” (BARROSO, 2014, p. 82, 87). 

Para Carlos Roberto Gonçalves: 

 
 

O paciente que desiste da vida, preferindo morrer a se submeter à cirurgia, 

tem, como já dito, a sua autonomia da vontade reconhecida na Resolução n. 

1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina, retromencionada. O 

entendimento é que não se justifica prolongar o sofrimento desnecessário em 

detrimento da qualidade de vida do ser humano (GONÇALVES, 2018, p. 

323). 

 

Surge, assim, o questionamento sobre a necessidade de respeitar a autonomia privada 

do paciente, que se encontra com doenças terminais e passando por grandes sofrimentos, em 

situações que o tratamento somente prolonga a vida humana, sem qualquer qualidade, somente 

pelo simples prolongamento, e qual o anseio deste paciente no que se refere a própria vida. 

Importante, nesse contexto, relacionar o Testamento Vital com o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, que encontra-se intrinsecamente relacionado à autonomia privada e será 

objeto do subtópico seguinte. 

 
 

1.2.2 Do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 
 

Ao referir-se à autonomia de vontade e capacidade para consentir, importante realizar 

uma inserção ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, buscando compreender sobre sua (in) 

capacidade em realização as disposições antecipadas de vontade. 
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Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Art. 2º: 

 
 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas 

(BRASIL, 2015). 

 
Considera-se deficiência “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (Art. 3º I) (BRASIL, 2015). 

Pode a deficiência ser considerada permanente quando “aquela que ocorreu ou se 

estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 

probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos”; (Art. 3º II). Ao passo que a 

incapacidade está relacionada a uma redução efetiva e marcante da capacidade de integração 

social, “com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu 

bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida” (Art. 3º II) (BRASIL, 

2015). 

Portanto, no que se tange ao Testamento Vital, é imprescindível verificar a capacidade 

do paciente no momento de testar, pois ele precisa estar em condições para expressar sua 

vontade. 

Importante, ainda, ressaltar que nos moldes do art. 1.861, CC: “A incapacidade 

superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida 

com a superveniência da capacidade”. 

De acordo com o Novo Código de Ética Médica, em seu art. 41, é vedado “abreviar a 

vida do paciente, ainda que a pedido dele ou de seu representante legal” (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2009). Assim, resta clara a importância da realização de 

Testamento Vital por quem tenha interesse, considerando que mesmo os familiares não podem 

decidir tal circunstancia pelo paciente. 

Leciona Carlos Roberto Gonçalves: sendo capaz, a pessoa escolhe por escrito, o 

“tratamento médico que deseja receber ou manifesta o desejo de não se submeter a nenhum. 

Com esse documento, o paciente visa influir sobre a conduta médica e a limitar a atuação da 

família, caso a doença progrida e venha a se tornar impossibilitado de manifestar sua vontade” 

(GONÇALVES, 2018, p. 321). 
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Na VI Jornada de Direito Civil, o enunciado 533 traz a possibilidade de o paciente capaz 

deliberar sobre todos os aspectos referentes a tratamentos médicos que lhe causem risco à vida: 

 

 

Enunciado 533 – O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos 

os aspectos concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de 

vida, seja imediato ou mediato, salvo as situações de emergência ou no curso 

de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos 

(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2002). 

 
Assim, nos termos apresentados pela Jornada de Direito Civil, o paciente que tiver em 

sua plena capacidade pode decidir sobre o tratamento médico que lhe cause risco a vida, pois 

não pode a ele ser imposta a realização de procedimentos sobre os quais ele seja contra, havendo 

clara violação a autonomia privada e capacidade para consentir. 

A pessoa com deficiência possui a garantia dos mesmos direitos fundamentais 

concedidos às pessoas tidas como não portadoras de deficiência, como orienta Luciana Barbosa 

Musse: 

 
[...] o gozo das mesmas oportunidades concedidas aos ‘normais’ pelas pessoas 

com transtorno mental, em relação a qualquer dos direitos fundamentais 

assegurados na Constituição Federal de 1988, sejam eles individuais – vida, 

honra, imagem, privacidade, liberdade, propriedade – ou sociais – educação, 

trabalho, saúde, transporte, aposentadoria, moradia, lazer (MUSSE, 2008, p. 

76). 

 

Direitos básicos e fundamentais devem ser garantidos a todos como meio de promover 

o direito à igualdade das pessoas, inclusive. 

No art. 12.2 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

consta que: “Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da 

vida” (BRASIL, 2009). Portanto, o simples fato de a pessoa ter alguma deficiência, não a 

impede de exercer atos da vida civil, como ocorre com uma pessoa que simplesmente não possui 

o movimento de algum dos membros, ou possui distúrbios na visão. 

Desse modo, o que afetará a capacidade para dispor sobre Diretivas Antecipadas de 

Vontade, no caso de a pessoa não ter capacidade para discernir sobre tal situação, o que também 

pode vir a acontecer com um paciente que não possuía qualquer deficiência e não realizou suas 

diretivas antecipadas, quando estava em plena capacidade e, no momento atual, encontra-se 

inconsciente e sem a capacidade para expressar seu querer. 
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Nessa acepção, busca-se garantir a autonomia da vontade da pessoa no momento do fim 

de vida. 

 
1.2.3 Da autonomia da pessoa no fim de vida 

 
 

Se, em um momento da história, a morte era vista como algo inevitável e fruto da 

vontade divina, atualmente, a morte é vista como uma derrota, diante de tantos avanços 

tecnológicos na área da medicina, farmacêutico e alimentício. A medicina é vista como a ciência 

que poderá ir contra ao poder divino, inclusive. 

Segundo Leo Pessini: 

 
 

Tal atitude conduziu a hiperutilização da UTI. De início essas unidades 

destinavam-se a tratar traumas e alguns casos pós-operatórios, não pacientes 

terminais. No entanto, hoje as UTIs estão repletas de idosos com doenças 

fatais, como câncer, e pacientes que já perderam a função cerebral. Tais 

pessoas não se beneficiarão da concentração de tecnologia médica nestas 

unidades, e muitas delas não aprovariam procedimentos que limitassem sua 

liberdade e sua dignidade, se estivessem em condições de escolher (PESSINI, 

2004, p. 68). 

 

A utilização da medicina deve fazer parte da vida das pessoas, da forma mais eficaz, 

moderna e robusta possível, mas não de forma absoluta. Em determinadas situações de doenças 

irreversíveis e que principalmente trazem mazelas acentuadas ao paciente, o que deve ser 

alcançado não é a cura, mas, sim, o bem estar e a eliminação do sofrimento. A busca por salvar 

vidas ainda deve ser a regra, porém, em casos de doenças agudas sem perspectivas de melhora, 

o respeito à autonomia do paciente deve ser preservado. 

Ronald Dworkin ilustra que: 

 
 

Acreditamos ser intrinsecamente lamentável que a vida humana, uma vez 

iniciada, tenha um fim prematuro. Em outras palavras, acreditamos que uma 

morte prematura é intrinsecamente má, mesmo quando não represente nada de 

mau para uma determinada pessoa. Muitos pensam desse modo sobre o 

suicídio e a eutanásia – que uma coisa terrível acontece quando uma pessoa 

tira a própria vida, ou quando pede a seu médico que a mate, ainda que a morte 

venha satisfazer um interesse fundamental da pessoa em questão 

(DWORKIN, 2003, p. 96). 

 
Encontra-se nesse contexto uma reflexão sobre a vida e a morte, e como o ser humano 

está despreparado para lidar com a última. A não aceitação do fim da vida faz com que se 
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busque prolongá-la a qualquer custo, mesmo que seja por meio de tratamentos ofensivos à 

dignidade humana do paciente. 

A “morte domina porque não é apenas o começo do nada, mas o fim de tudo, e o modo 

como pensamos e falamos sobre a morte – a ênfase que colocamos no ‘morrer com dignidade’” 

demonstra a importância que se dá ao fato de que a vida também precisa terminar de forma 

apropriada, “que a morte seja um reflexo do modo como desejamos ter vivido” (DWORKIN, 

2003, p. 280). 

Luís Roberto Barroso e Letícia de Campos Velho Martel: 

 
 

A finitude da vida e a vulnerabilidade do corpo e da mente são signos da nossa 

humanidade, o destino comum que iguala a todos. Representam, a um só 

tempo, mistério e desafio. Mistério, pela incapacidade humana de 

compreender em plenitude o processo da existência. Desafio, pela ambição 

permanente de domar a morte e prolongar a sobrevivência. A ciência e a 

medicina expandiram os limites da vida em todo o mundo. Porém, o humano 

está para a morte. A mortalidade não tem cura. É nessa confluência entre a vida 

e a morte, entre o conhecimento e o desconhecido, que se originam muitos dos 

medos contemporâneos. Antes, temiam-se as doenças e a morte. Hoje, temem- 

se, também, o prolongamento da vida em agonia, a morte adiada, atrasada, 

mais sofrida (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 236). 

 

Esse assunto tem sido discutido nos centros jurídicos, questionando-se sobre a 

possibilidade ou não do Direito de morrer, ou, no mínimo, dos Direitos do paciente no fim da 

vida. Como a autonomia privada é a garantia dos interesses pessoais e, quando eles são 

respeitados, gera automaticamente a dignidade de se viver. Logo, é preciso questionar se a 

autonomia do paciente em fim de vida se encaixa com o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, ou seja, se o paciente, no fim da vida, pode optar pelo tratamento que quer receber. 

Para Letícia L. Moller: 

 

O direito de um doente em estágio terminal, de recusar receber tratamento 

médico, bem como, o de interrompê-lo, buscando a limitação terapêutica no 

período final da sua vida, de modo a morrer de uma forma que lhe parece mais 

digna, de acordo com suas convicções e crenças pessoais, no exercício de sua 

autonomia, encontra-se plenamente amparada e reconhecida pela nossa 

Constituição (MOLLER, 2007, p. 144). 

 

Sob o preceito do Estado Democrático de Direito, é importante ressaltar o Direito à vida 

digna, que deve ser exercido pelo indivíduo autônomo, garantindo ao paciente o Direito de 

manifestar sua opinião sobre os tratamentos, cuidados e procedimentos a que deseja ser 

submetido ou não. E mais, esse interesse pessoal e autônomo se enquadra com o estado 
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Democrático de Direito, na medida em que se produz uma existência digna, garantida pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana e garante a coexistência de todos os projetos de vida, 

até a do paciente terminal. 

Para Barroso e Martel: 

 
 

[...] o direito à vida é de fato especial. Qualquer flexibilização de sua força 

jurídica ou moral é delicada e deve envolver cautelas múltiplas. Qualquer 

desprezo pela vida humana, mesmo nas circunstâncias mais adversas, é 

suspeita. Um dos consensos mínimos que compõem a dignidade humana nas 

sociedades ocidentais é a preservação da vida como um valor em si, que se 

atinge, naturalmente, por sua promoção e proteção rigorosa. Com efeito, basta 

considerar que, além do seu caráter substantivo, o direito à vida é pré- 

condição, é instrumento que permite a própria dignidade, pois sua negação leva 

à inexistência do sujeito da dignidade. Diante de tais premissas, criminalizar 

atos que atentem contra a vida humana tende a ser um meio adequado, dentre 

outros, de preservação da vida e da dignidade humanas. Mas nem mesmo o 

direito à vida é absoluto (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 247). 

 

Nesse sentido, importante mencionar que a vida é o direito mais importante garantido 

constitucionalmente. Porém, na atualidade, muito se fala que a vida precisa ser vivida 

dignamente, portanto, na hipótese do Testamento Vital e a opção em não ser submetido aos 

determinados tratamentos, se está claramente diante da situação em que não se deve manter a 

vida, em prejuízo da dignidade do ser humano. 

Para Roxana Borges, no que tange ao direito ao próprio corpo, um dos princípios da 

bioética é o princípio da autonomia, de modo que o principal objetivo desse princípio é 

“respeitar a liberdade individual da pessoa (do paciente), por se considerar na bioética que a 

própria pessoa deve saber o que é melhor para si. Portanto, sua decisão deve valer, inclusive, 

para afastar intervenções médicas” (BORGES, 2007, p. 203). 

Helena Pereira de Melo elenca um conjunto de Direitos do paciente em fim de vida que 

tem por objetivo assegurar a morte com dignidade. Citarei alguns: Direito a não ser morto, 

Direito esse que se baseia na proibição normativa da eutanásia; Direito a não ser declarado 

morto, antes de ‘ter chegado a hora’; Direito a uma alimentação suficiente e equilibrada, com 

finalidade de atender às necessidades básicas do indivíduo; Direito a não lhe ser infligidos 

maus-tratos; Direito de não participar da realização de ensaios clínicos, aqui entendido como a 

faculdade de consentir em participar de pesquisas; entre outros. Quando o tema de discussão é 

o Direito de morrer, os embates ocorreram em torno dos institutos da eutanásia, do suicídio 

assistido, da ortotanásia, da distanásia e da mistanásia (MELO, 2006, p. 69-79). 
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No que se refere à discussão quanto ao Direito de morrer, os embates ocorreram em 

torno dos institutos da eutanásia, do suicídio assistido, da ortotanásia, da distanásia e da 

mistanásia. Importante conceituar tal instituto, para que fique claro que o Testamento Vital não 

é eutanásia, pelo menos no Brasil e também demonstrar quais desses institutos se aproximam 

mais das Diretivas Antecipadas de Vontade. 

A eutanásia contemporânea é aquela exercida de forma autônoma, na qual o paciente é 

visto como um sujeito de Direitos e suas escolhas são respeitadas. Sua evolução, associada à 

autonomia do paciente, se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, diante das atrocidades 

cometidas pelos nazistas em que o Direito e a sociedade tiveram que agir para poder garantir a 

dignidade humana. Perceba-se que, ao mesmo tempo em que o consentimento do paciente 

começou a ganhar força, por outro lado, a tecnologia e o aprofundamento de conhecimentos 

técnicos da medicina também cresceram, dando a sensação que a morte pode ser controlada. 

Nesse cenário, de autonomia versus tecnologia, por força do paciente ser soberano em 

suas decisões lúcidas, mesmo diante de inúmeros tipos de tratamento que por vezes geravam 

apenas mais dor e mal estar, pacientes começaram a abrir mão destes procedimentos longos e 

doloridos, que normalmente não levavam à cura, para escolha pessoal de não estar mais vivo. 

Pela compaixão de todo sofrimento que aquele paciente está passando, ocorre a solicitação ao 

médico para que faça o procedimento da eutanásia. 

Eutanásia então é a morte antecipada, por compaixão, diante do sofrimento daquele que 

se encontra com uma doença que não haverá melhora ou cura, enfermo e preso a um fim lento 

e doloroso, necessitando do auxílio médico para poder morrer. Suicídio assistido é a abreviação 

da vida, feita pela própria pessoa adoecida gravemente, em estágio terminal ou incurável. Para 

que ocorra, a enfermo é auxiliado por um terceiro, médico ou não, que lhe concede os meios 

para que possa abreviar sua vida. É o doente que irá injetar ou tomar a droga que irá lhe levar a 

óbito. 

A grande maioria dos países que legalizaram a eutanásia, na mesma Lei, 

regulamentaram o suicídio assistido. São exemplos de Holanda, Bélgica, Luxemburgo e 

Canadá, sendo que a Colômbia é o único país a descriminalizar a eutanásia e manter a 

criminalização do suicídio assistido (DADALTO, 2019, p. 4). 

No Brasil, não há qualquer normativa específica sobre o suicídio assistido e nem mesmo 

projeto de lei em tramitação sobre o tema. O suicídio assistido “é enquadrado como crime de 

auxílio ou instigação ao suicídio (art. 122 do Código Penal) e violação aos deveres éticos do 

médico, segundo artigo 41 do Código de Ética Médica” (DADALTO, 2019, p. 5). 
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Para Barroso e Martel: 

 
 

O termo eutanásia foi utilizado, por longo tempo, de forma genérica e ampla, 

abrangendo condutas comissivas e omissivas em pacientes que se 

encontravam em situações muito dessemelhantes. Atualmente, o conceito é 

confinado a uma acepção bastante estreita, que compreende apenas a forma 

ativa aplicada por médicos a doentes terminais cuja morte é inevitável em 

curto lapso de tempo. Compreende-se que a eutanásia é a ação médica 

intencional de apressar ou provocar a morte – com exclusiva finalidade 

benevolente – de pessoa que se encontre em situação considerada irreversível 

e incurável, consoante os padrões médicos vigentes, e que padeça de intensos 

sofrimentos físicos e psíquicos (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 238). 

 
Portanto, nos moldes mencionados, a eutanásia vem como meio de aliviar o sofrimento 

tanto físico como psíquico de pessoas que se encontram em situações tidas como irreversíveis. 

No Brasil, a eutanásia é entendida como crime de homicídio, além de ilícito ético frente 

às normas do Conselho Federal de Medicina. Registra-se que tramita no Congresso Federal o 

projeto de lei do Senado n.º 236/2012, conhecido como projeto de novo Código Penal que, em 

sua redação original, previa a criação de um tipo penal específico para a eutanásia, cujo objetivo 

era tratar a eutanásia como crime contra a vida diverso do crime de homicídio, possibilitando, 

que o julgador concedesse o perdão judicial em determinadas circunstâncias, ou seja, “o agente 

seria julgado pela eutanásia (independentemente do motivo o qual a realizou), mas deixaria de 

ser punido. Todavia, esse tipo penal foi retirado do projeto antes de uma discussão social sobre 

o tema e não está mais em pauta” o que, claramente, prejudica a ampliação do debate 

(DADALTO, 2019, p. 3-4). 

A distanásia é prolongamento da vida de forma artificial por meio de tratamentos 

extraordinários, obstinação ou futilidade terapêutica, que não trazem bem estar ao paciente, 

muito menos a cura. 

A distanásia é considerada o oposto à ortotanásia, adiante mencionada, tratando-se “do 

prolongamento artificial da vida que tem entre seus sinônimos a obstinação terapêutica, 

futilidade terapêutica, tratamentos extraordinários” (DADALTO, 2019, p. 7). 

Por distanásia entende-se: 

 
 

[...] a tentativa de retardar a morte o máximo possível, empregando, para isso, 

todos os meios médicos disponíveis, ordinários e extraordinários ao alcance, 

proporcionais ou não, mesmo que isso signifique causar dores e padecimentos 

a uma pessoa cuja morte é iminente e inevitável. Em outras palavras, é um 

prolongamento artificial da vida do paciente, sem chance de cura ou de 

recuperação da saúde segundo o estado da arte da ciência da saúde, mediante 
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conduta na qual não se prolonga a vida propriamente dita, mas o processo de 

morrer (BARROSO, 2012, p. 25). 

 
Dá-se o nome de distanásia ao prolongamento da vida, mediante o uso de aparelhos ou 

fármacos, o que ocorre muitas vezes prejudicando o conforto do paciente, de modo que a 

manutenção da vida passa a ser prioridade em detrimento da qualidade de vida, sendo a 

longevidade tido como único fim (GONÇALVES, 2018, p. 322). 

Segundo Leo Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine: 

 
 

No Brasil, a tradição da ética médica codificada tem a tendência de respaldar 

intervenções distanásicas. Por exemplo, um dos primeiros códigos brasileiros 

de ética médica, o código de 1931, reprova a eutanásia “porque um dos 

propósitos mais sublimes da Medicina é sempre conservar e prolongar a vida” 

(art. 16/31). Se aceitarmos que a finalidade da medicina “é sempre conservar 

e prolongar a vida” – e os códigos subsequentes também vão nessa direção–, 

estaremos claramente deitando as raízes da justificação da distanásia com seu 

conjunto de tratamentos que não deixam a pessoa na fase final da vida morrer 

em paz (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007, p. 186). 

 

No aspecto da ética médica em praticar a obstinação terapêutica, tal conduto já é 

normatizada como infração ética, conforme o artigo 41 do CFM que veda expressamente a 

obstinação de tratamentos. 

 
Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 

representante legal. Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e 

terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem 

empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando 

sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua 

impossibilidade, a de seu representante legal (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2009). 

 
A resolução do CFM nº 2156/2016 trata sobre os critérios de admissão do paciente em 

Unidade de Terapia Intensiva e deixa claro que os pacientes com doença em fase de 

terminalidade, ou moribundos, sem possibilidade de recuperação, não são apropriados para 

admissão em UTI, cabendo ao médico intensivo analisar o caso concreto e justificar em caráter 

excepcional. 

A mistanásia é inaceitável, falha do governo e de políticas públicas. É a morte miserável, 

antes da hora, em decorrência da falta de atendimento da saúde pública. E, por fim, a 

Ortotanásia, que é o que ocorre no Testamento Vital brasileiro, que se caracteriza pela 

supressão, limitação, interrupção sem retorno de todo tratamento fútil, extraordinário, 
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desiquilibrado ou desproporcional diante da iminência da morte do doente. A morte não é 

provocada e, sim, o seu processo é humanizado por meio de tratamentos paliativos que apenas 

vão dar conforto e retirar a dor do paciente, sem objetivo de cura. O tratamento de bem estar e 

conforto trará a morte de forma natural, não permitindo o prolongamento abusivo de uma luta 

invencível. 

Veja, não se pode confundir eutanásia passiva com a ortotanásia pois, segundo Villas- 

Bôas, a primeira “consiste na supressão ou omissão deliberada de medidas que seriam indicadas 

naquele caso, de medidas úteis e benéficas ao paciente, com o intuito de antecipar- lhe a morte”, 

ao passo que “na ortotanásia, há omissão ou suspensão de medidas que perderam sua indicação 

por já resultarem inúteis para aquele indivíduo no grau da doença em que se encontram” 

(VILLAS-BÔAS, 2014, p. 226). 

Para Rose Melo Vencelau Meireles “autodeterminação do paciente acerca de futuros 

tratamentos médicos a serem empregados ou não, quando a doença futura não lhe permita 

discernir bastante para naquele momento tomar a decisão a respeito deles” (MEIRELES, 2007, 

p. 157-158). 

Para Flavio Tartuce, a ortotanásia representa um “correto meio-termo entre a eutanásia 

e a distanásia, uma sabedoria a ser procurada por todos os envolvidos com o fato, de todas as 

áreas do pensamento” (TARTUCE, 2016, p. 398). 

A ortotanásia, segundo Luciana Dadalto: 

 
 

[...] é o instituto que guarda relação íntima com os cuidados paliativos, uma 

vez que se refere à conduta de não abreviar e nem prolongar a vida do paciente 

com uma doença grave, incurável e terminal, mas, sim, dar conforto e alívio 

de sintomas para o paciente, afim de que a doença tenha seu curso natural 

(DADALTO, 2019, p. 5). 

 

Logo, no Brasil, a validade e a efetividade do Testamento Vital, estão vinculadas a 

ortotanásia e a manifestação de vontade do paciente, que utilizará as Diretivas Antecipadas de 

Vontade para atender os seus anseios. 

Para Nehemias Domingos de Melo: 

 
 

[...] não se trata de jurisdicizar a eutanásia em suas várias formas, nem muito 

menos normatizar o suicídio assistido, por formas diferentes. Também não se 

trata de permitir a morte, mas de garantir a autonomia do paciente frente às 

opções de tratamento oferecidos pelo médico frente a situações em que o 

tratamento apenas irá prolongar o sofrimento do enferme e de seus familiares, 

frente a situações de estado terminal ou incurável de saúde (MELO, 2017, p. 

98). 
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Trata-se, portanto, da autonomia de vontade que encontra-se intimamente relacionada 

ao Princípio da Liberdade, enfaticamente a liberdade de testar, que será abordada na sequência. 

 
1.3 O PRINCÍPIO DA LIBERDADE 

 
 

O direito à liberdade encontra-se no preâmbulo da Constituição Federal vigente, de 

modo que não há dúvidas quanto a sua importância no Estado Democrático do Direito, tendo 

em vista que se encontra no texto inicial da Lei Maior. Não há como se olvidar ainda sobre sua 

importância no que refere ao Testamento Vital. 

 
1.3.1 O direito à liberdade como direito da personalidade 

 
 

O direito à liberdade é um dos direitos da personalidade mais importantes garantidos à 

pessoa humana, estando para alguns autores em segundo lugar, somente após o direito à vida. 

Direito à liberdade encontra-se no art. 5º, “caput” da Constituição Federal de 1988, no 

qual consta que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo- 

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. 

O ser humano ao ser colocado como sujeito da relação jurídica pressupõe que toda 

pessoa é dotada de personalidade (VENOSA, 2007, p. 132). A personalidade, em sentido 

estrito, tem sido “concebida como a aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações no mundo 

jurídico” (SILVA, 2003, p. 7). 

Para Diogo Costa Gonçalves: 

 
 

Dando ao conceito um sentido ontológico e aplicando o mesmo à realidade 

divina, estavam abertas as portas para que o termo persona surgisse como 

verdadeira resposta à pergunta sobre o que é o Homem e não como mera 

distinção de um concreto face ao universal, como na antropologia antiga. O 

Homem, na visão cristã do mundo, era o único ser querido por Deus em si 

mesmo. A individualidade, portanto, não era um problema, uma dificuldade. 

E não o era só por se haver quebrado a visão monista clássica da realidade, 

mas sobretudo porque a individualidade aparece como uma máxima perfeição 

na própria ordem do ser (GONÇALVES, 2008, p. 28-29). 

 

Assim, resta claro que a visão cristã trouxe a ideia de individualidade do homem, 

individualidade do ser, como um fator positivo e natural, em que devia ser almejado pela pessoa. 
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Elimar Szaniawski: 

 
 

A personalidade é o conjunto de caracteres do próprio indivíduo; consiste na 

parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no sentido jurídico, 

sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira utilidade. Através da 

personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender os demais bens. [...] os 

bens que aqui nos interessam, são aqueles inerentes a pessoa humana, a saber: 

a vida, a liberdade e a honra, entre outros. A proteção que se da a esses 

primeiros bens do individuo, são denominados direitos de personalidade 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 70). 

 
A pessoa é, “a um só tempo, sujeito e objeto de direitos, remanescendo a coletividade, 

em sua generalidade, como sujeito passivo, daí dizer-se que esses direitos são oponíveis erga 

omnes” (CUPIS, 2008, p. 30). 

O art. 1º do Código Civil “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”, 

ao passo que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, conforme consignado no art. 2º do mesmo 

dispositivo. 

Para os autores Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direitos da 

personalidade são: “aquelas situações jurídicas reconhecidas à pessoa, tomadas em si mesma e 

em suas necessárias projeções sociais”, “são os direitos essenciais ao desenvolvimento da 

pessoa humana, em que se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais do seu titular, 

individualizando-o de modo a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015, p. 139). 

Direitos da personalidade referem-se à própria pessoa, tendo como objeto seus atributos 

substanciais e, como fundamento, a própria essencialidade do ser, assim a proteção aos direitos 

da personalidade demonstra a busca pela manutenção ao que é mais valoroso ao ser humano: 

seu próprio “eu” (CUPIS, 2008, p. 31). 

Para Roxana Cardoso Brasileiro Borges, direitos da personalidade são: 

 
 

Próprios do ser humano, direitos que são próprios da pessoa. Não se trata de 

direito à personalidade, mas de direitos que decorrem da personalidade 

humana, da condição de ser humano. Com os direitos da personalidade, 

protege-se o que é próprio da pessoa, como o direito à vida, direito à 

integridade física e psíquica, o direito a integridade intelectual, o direito ao 

próprio corpo, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à 

liberdade, o direito à honra, o direito à imagem, o direito ao nome, dentre 

outros [...]. Os bens jurídicos mais fundamentais, primeiros, estão contidos 

nos direitos de personalidade (BORGES, 2007, p. 20). 
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A pessoa em seu conjunto encontra-se relacionada por diferentes aspectos com relação 

ao direito, ressaltando-se os “direitos da personalidade sobre o ente em concreto e identificado; 

em si considerado, ou em seus desdobramentos na sociedade” de modo que os direitos pessoais 

abrangem a pessoa como indivíduo, membro de uma família, comunidade e nação (CUPIS, 

2008, p. 30). 

Os direitos da personalidade não foram criados pelo ordenamento jurídico positivo, 

contrariamente são ínsitos à própria natureza do homem, como ente dotado de personalidade, 

estando, pois “intimamente ligados ao homem, para sua proteção jurídica, independentes de 

relação imediata com o mundo exterior ou outra pessoa, são intangíveis, de lege lata, pelo 

Estado, ou pelos particulares” (BITTAR, 1999, p. 11). 

Nas palavras de Daniela Paes Moreira Samaniego: 

 
 

Os Direitos da Personalidade são direitos subjetivos, que têm por objeto os 

elementos que constituem a personalidade do titular considerada em seus 

aspectos físico, moral e intelectual. Tem como finalidade proteger, 

principalmente, as qualidades, os atributos essenciais da pessoa humana, de 

forma a impedir que os mesmos possam ser apropriados ou usados por outras 

pessoas que não os seus titulares. São direitos inatos e permanentes, uma vez 

que nascem com a pessoa e a acompanham durante toda a sua existência até a 

sua morte (SAMANIEGO, 2000, p. 33). 

 
Os direitos da personalidade são destinados a garantir o pleno desenvolvimento da 

personalidade e esta somente se expande mediante a livre ação humana, visando tais direitos, 

essencialmente, tutelar liberdades ou assegurar elementos potencializadores da liberdade, 

objetivando garantir “que nada do que o Homem poderá ser deixe de ser possível” 

(GONÇALVES, 2008, p. 96). 

Os direitos da personalidade, para Adriano de Cupis são aqueles “reconhecidos à pessoa 

humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento 

jurídico exatamente para a defesa de valores inatos ao homem” (CUPIS, 2008, p. 1). 

Direitos da personalidade estão entre os direitos fundamentais garantidos 

constitucionalmente, com ênfase no art. 5°, “caput” da Constituição Federal/88, no qual estão 

expressos direito à vida, liberdade, igualdade e segurança 

Para Pontes de Miranda, os principais direitos da personalidade são: a) direito à vida, b) 

direito à integridade física e psíquica, c) direito à liberdade, d) direito à igualdade; e) direito à 

verdade, f) direito de ter o nome e o direito ao nome, g) direito à honra e, g) o direito autoral 

(MIRANDA, 2000, p. 32). 

Para Cupis, ocupa posição de “primazia o direito à vida, como bem maior na esfera 
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natural e também na jurídica, exatamente porque, em seu torno e como consequência de sua 

existência, todos os demais gravitam” (CUPIS, 2008, p. 70). 

Carlos Bittar consigna que os direitos da personalidade possuem as características: 

“direitos inatos (originários), absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, 

impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes, transcendendo o ordenamento 

jurídico, porque ínsito à própria natureza do homem como ente dotado de personalidade” 

(BITTAR, 1999, p. 11). 

Farias e Rosenvald acrescentam ainda: 

 
 

Finalmente, não se pode esquecer que os direitos da personalidade são 

vitalícios, extinguindo-se, naturalmente, com a morte do titular, confirmando 

o seu caráter intransmissível. Falecendo, pois, o titular de um direito da 

personalidade, não haverá transmissão, extinguindo-se, automaticamente, a 

relação jurídica personalíssima. Não se esqueça de qualquer forma, que se 

reconhece, como um direito de personalidade da pessoa viva, a proteção aos 

valores jurídicos da personalidade de alguém que já morreu, como assinala o 

Parágrafo Único do art. 12 do EstatutoSubstantivo (FARIAS; ROSENVALD, 

2012, p. 856). 

 

 

A liberdade do ser humano encontra-se limitada pelos direitos de personalidade dos 

outros, estando dentre as liberdades: a física, de pensamento, liberdade de reunir-se, associar- 

se, de sentimento, liberdade de culto, liberdade de ciência e pesquisa (MIRANDA, 2000, p. 56), 

portanto, a liberdade da pessoa termina quando se inicia de outrem. 

Nesse sentido, não há justificativa para não se garantir a liberdade da pessoa na 

realização e efetivação do Testamento Vital. 

 
 

1.3.2 Da necessidade de garantia do Princípio da liberdade no Testamento Vital 

 
 

Nessa acepção, a liberdade é primordial para que o ser humano possa desenvolver 

plenamente suas capacidades individuais e sociais. 

A pessoa deve ter garantida sua liberdade individual para, assim, decidir ser melhor para 

o bem-estar e melhor interesse da pessoa. 

O bem jurídico protegido é a liberdade, cuja definição é a faculda de de fazer, ou deixar 

de fazer, aquilo que a ordem jurídica se coadune e a liberdade é indisponível, não se podendo 

determinar a perda, salvo sob sancionamento estatal, por sentença judicial em ação própria 

(CUPIS, 2008, p. 105-106). 
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Ferreira e Vieira explanam que há uma imposição de pautas comportamentais com o fim 

de evitar que um prejuízo particular que recaia sobre o sujeito. Assim, tem-se instrumentos de 

restrição da liberdade de escolha, os quais mitigam ou viciam a vontade e a capacidade livre de 

decisão. Busca-se a satisfação daquilo “que se elege como meta de bem-estar subjetivo, mesmo 

que isso custe a redução ou castração por inteiro da capacidade de autogoverno individual” 

(FERREIRA; VIEIRA, 2012, p. 209-237). 

Contudo, tais limitações encontram-se elencadas como meio de evitar que a pessoa, por 

meio de suas atitudes, prejudique terceiros e seus patrimônios, o que nitidamente não ocorre na 

liberdade de testar, que somente reflete um anseio da pessoa sobre sua própria vida, existência 

e meios de tratamento em situações de risco de vida. 

Para John Stuart Mill: 

 
 

Nenhum homem pode, de forma justa, ser forçado a agir ou abster-se de fazer, 

porque essa ação ou abstenção deve ser bom para ele, porque o faz mais feliz, 

ou porque, na opinião dos outros, isso é prudente ou justo. Estas são boas 

razões para argumentar com ele, para convencer, ou mendigar, mas não para 

obrigar ou causar dano algum, se isso demonstra de forma diferente dos nossos 

desejos. Para que este constrangimento se justifique, seria necessário que o 

comportamento deste homem tenha por objeto a lesão à outra pessoa. Aquilo 

que não diz respeito a ele, sua independência é, de fato, completa. Sobre si 

mesmo, sobre seu corpo e espírito, o indivíduo é soberano; [...] A única 

liberdade que merece esse nome é o de buscar nosso próprio bem por nossa 

própria maneira, tanto que não podemos tentar privar os bens dos outros, ou 

impedi-los de obtê-los. Cada um é o melhor guardião de sua própria saúde, 

seja física, mental ou espiritual. A raça humana ganhará mais se deixar que 

todos vivam como preferir, do que forçá-lo a viver como o resto de seus 

semelhantes (MILL, 1972, p. 26-27). 

 
Assim, a pessoa não pode ser privada do direito à liberdade que é direito da 

personalidade e garantido constitucionalmente, pois tal situação iria na contramão dos direitos 

presentes no ordenamento jurídico vigente. Tendo em vista que, se a pessoa encontra-se com 

sua capacidade plena de decidir e discernir sobre sua vida e isto não causará prejuízos a 

terceiros, não pode dela ser retirado o direito da realizar o Testamento Vital. 

Luís Roberto Barroso e Letícia de Campos Velho Martel entendem que: 

 
 

O prolongamento sacrificado da vida de pacientes com doenças para as quais 

a medicina desconhece a cura ou a reversão, contra a sua vontade ou de seus 

representantes legais, enseja dor, sofrimento, humilhação, exposição, 

intrusões corporais indevidas e perda da liberdade. Entram em cena, então, a 

liberdade e a inviolabilidade do indivíduo quanto à sua desumanização e 

degradação (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 247). 
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Assim, a liberdade de testar além de ser direito garantido na Constituição Federal 

vigente, ainda é capaz de promover o bem estar da pessoa e a humanização inclusive na ausência 

de tratamento àqueles acometidos por doenças terminais. 
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2 TESTAMENTO VITAL 

 
 

O Testamento Vital tem sido temática cada vez mais recorrente no contexto social pois, 

a ausência de legislação causa insegurança tanto aos que pretendem realizar tais Diretivas 

Antecipadas de Vontade, como aos médicos que, posteriormente, poderão vir a precisar aplicar 

tais determinações anteriormente documentadas. 

Mister que, previamente, seja apresentada a origem, conceito e etimologia da expressão 

“testamento vital”, o que se passa a fazer a seguir. 

 
2.1 ORIGEM, CONCEITO E ETIMOLOGIA 

 
Para melhor compressão do Testamento Vital, importante é a sua conceituação, origem 

e etimologia, para assim saber o porquê da utilização dessa expressão. 

O Testamento Vital para Luciana Dadalto: “um documento redigido por uma pessoa no 

pleno gozo de suas faculdade mentais, com o objetivo de dispor acerca de cuidados, tratamento 

e procedimentos que deseja ou não ser submetida quando estiver com uma doença ameaçadora 

da vida”, que se encontrem fora de possibilidades terapêuticas e o paciente esteja sem a 

possibilidade de manifestar sua vontade (DADALTO, 2018, p. 48). 

De acordo com Roxana Borges, o Testamento Vital: 

 
 

[...] é um documento em que a pessoa determina, de forma escrita, que tipo de 

tratamento ou não-tratamento deseja para a ocasião em que se encontrar 

doente, em estado incurável ou terminal, e incapaz de manifestar sua vontade. 

Visa-se com o testamento vital, a influir sobre os médicos no sentido de 

determinada forma de tratamento ou, simplesmente, no sentido do não- 

tratamento, como uma vontade do paciente que pode vir a estar impedido de 

manifestar sua vontade em razão da doença (BORGES, 2007, p. 240). 

 

O Testamento Vital é, portanto, um meio de evitar que a pessoa passe por tratamentos 

na fase final de sua vida, que lhe causem sofrimentos e esse não é seu anseio, de modo que a 

morte digna também se põe como um direito amplamente discutido na atualidade. 

Para José Francisco Cahali o Testamento Vital refere-se a uma declaração da pessoa, 

que é “promovida na plenitude de sua lucidez, com as diretrizes a serem adotadas em seu 

tratamento médico e assistência hospitalar, quando, por causa de uma doença ou acidente, não 

lhe seja mais possível expressar a vontade” (CAHALI, 2010). 

Anderson Schreiber traz a definição de testamento biológico ou vital como o 

“instrumento por meio do qual a pessoa manifesta, antecipadamente, sua recusa a certos 
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tratamentos médicos, com o propósito de escapar ao drama terminal vivido por pacientes 

incapazes de exprimir a sua vontade” (SCHREIBER, 2013, p. 61-62). 

O Testamento Vital ou biológico constitui: “uma declaração unilateral de vontade em 

que a pessoa manifesta o desejo de ser submetida a determinado tratamento, na hipótese de se 

encontrar doente, em estado incurável ou terminal” ou ainda “declara que não deseja ser 

submetida a nenhum procedimento que evite sua morte” (GONÇALVES, 2018, p. 321). 

Na V Jornada de Direito Civil, ficou expressamente consignado no Enunciado 528: 

 
 

É válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, também 

chamado "testamento vital", em que a pessoa estabelece disposições sobre o 

tipo de tratamento de saúde, ou não tratamento, que deseja no caso de se 

encontrar sem condições de manifestar a sua vontade (CONSELHO DA 

JUSTIÇA FEDERAL, 2002). 

 
Mesmo que, de forma tímida, mostra-se que o Testamento Vital já vem sendo assunto 

nas discussões inclusive da Jornada de Direito Civil, como meio de solucionar questões sobre 

o tema e alcançar soluções mais condizentes à realidade fática apresentada. 

O “testamento vital é, pois negócio jurídico válido de última vontade, haurido da 

autonomia privada do declarante. A fundamentação ética deve ser entendida como ordem 

pública” (LÔBO, 2013, p. 238). 

Para Pablo Solze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho o testamento biológico é “uma 

forma de permitir que a pessoa possa declarar antecipadamente que recusa terapias médicas que 

prolongariam dolorosamente a sua existência, em detrimento de sua qualidade de vida” 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2014, p. 322). 

Nos moldes da Resolução 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina: 

 
 

Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, 

prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e 

tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 

incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2012). 

 

O Testamento Vital trata-se de “um ato jurídico stricto sensu unilateral, que pode, sim, 

produzir efeitos, uma vez que conteúdo é perfeitamente lítico” (TARTUCE, 2016, p. 404). 

No que se refere à nomenclatura do instituto, há controvérsias na doutrina e escreve 

Roxana Borges: 
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[...] tendo em vista que essa nomenclatura, testamento vital, é a mais utilizada 

pela doutrina, o presente trabalho utilizará este termo, ainda que reconheça a 

inadequação do mesmo. O testamento vital tem dois aspectos que devem ser 

observados: além de garantir a autonomia dos indivíduos, permitindo que 

estes façam suas escolhas sobre o final da vida, também evita futuros 

processos contra os médicos, que assim não cometerão nenhum delito ao 

deixar de oferecer determinado tratamento ao doente terminal, conforme 

solicitado por este (BORGES, 2007, p. 240). 

 
O Testamento Vital é fruto de questões suscitadas por profissionais não apenas da área 

jurídica, mas também da área médica, que se sentem muitas vezes inseguros em efetivar as 

diretivas constantes no Testamento Vital. 

Para alguns autores como Flávio Taturce, a expressão Testamento Vital não é a mais 

correta no que se refere à categorização jurídica, pois não se refere especificamente a um 

testamento em si. De modo que ele sugere a alteração da expressão para declaração vital ou 

biológica (TARTUCE, 2014, p. 404). 

A nomenclatura Testamento Vital é fruto de errônea tradução do living will, erro esse 

que se refere basicamente à incompatibilidade das características do Testamento Vital com a 

primordial característica do testamento, qual seja, a produção de efeitos causa mortis, 

considerando que no Testamento Vital, o efeito será durante a vida do paciente (DADALTO, 

2018, p. 49). 

Apesar da expressão Testamento Vital não ser a mais adequada, tem sido a de emprego 

mais comum, devendo, pois atentar especialmente ao seu verdadeiro significado e não 

relaciona-se ao testamento sucessório, constante no ordenamento jurídico vigente. 

 
2.2 EXTENSÃO E LIMITES DO TESTAMENTO VITAL 

 
 

No que tange ao Testamento Vital, importante verificar sua extensão e limites, pois, 

como já mencionado outrora, ele ainda não possui legislação específica no Brasil, porém, alguns 

pontos já se encontram aceitos em prol da manutenção de direitos do paciente, como a dignidade 

da pessoa humana, autonomia de vontade e liberdade. 

Para que seja utilizado o Testamento Vital, Luciana Dadalto esclarece que deverá ser 

escrito por pessoa com discernimento e capaz civilmente, produzindo seus efeitos em situações 

de irreversibilidade do quadro, quando o paciente não puder exprimir sua vontade (DADALTO, 

2018, p. 49). A questão da capacidade civil, logicamente, segue a lei, mas vale ressaltar que, na 

Espanha, há leis que facultam ao menor de idade do Direito de realizar diretivas antecipadas. 

O paciente não deixará de receber o tratamento de forma digna e confortável. O que será 
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evitado é o extraordinário, devendo ser tratado de forma paliativa na busca de se amenizar o 

seu sofrimento. Tratamentos extraordinários são aqueles que visam prolongar a vida, sem 

perspectiva de poder reverter o caso da doença, sendo compreendida como distanásia e já tem 

gerado responsabilização civil de médicos nos Estados Unidos (DADALTO, 2017, p. 487-497). 

O tratamento paliativo tem com um dos objetivos a não iniciação desses extraordinários e, caso 

já tenham se iniciado, que seja interrompido. A existência de um Testamento Vital nesses casos 

pode prevenir litígios, gerar segurança jurídica e dignidade à pessoa doente que um dia testou. 

De acordo com Roxana Borges: 

 
 

Esses avanços são notados sobretudo quanto ao controle da morte. 

Biologicamente, pessoas podem ser mantidas vivas, indefinidamente, de 

forma artificial, sem qualquer perspectiva de cura ou melhora. Alguns 

procedimento médicos, em vez de curar ou de propiciar benefícios ao doente, 

têm apenas prolongado o processo de morte. Portanto, cabe indagar se trata de 

prolongar a vida ou de prolongar a morte do paciente terminal (BORGES, 

2007, p. 231). 

 

Tratamentos extraordinários devem constar como recusa expressa no Testamento Vital, 

pois, já que o paciente se encontra em estágio terminal, sua vontade deverá ser respeitada, 

gerando dignidade e segurança jurídica na relação com o médico e a família. Inclusive, esse 

documento gera ao médico um respaldo legal para a tomada de decisões em situações 

conflituosas e a família deverá acatar a autonomia do Testador. 

Quanto ao conteúdo, o Testamento Vital deve ter como núcleo principal os aspectos 

relativos aos tratamentos médicos que ele possa a vir receber como, por exemplo, a utilização 

de máquinas que mantêm a pessoa viva, previsões sobre tratamentos que não queiram receber, 

manifestações antecipadas se deseja ou não receber informações sobre diagnósticos fatais, entre 

outras. No mesmo documento, pode se ter a possibilidade de se nomear procurador, 

caracterizando-o, no Testamento Vital o Mandato Duradouro. 

Em regra, os seus efeitos serão erga omnes, vinculando médicos e familiares. Nesse 

caso, é mais seguro e eficaz a realização do Testamento Vital de forma Pública, por meio de 

Escritura Pública, em um Tabelionato de Notas. Além da assistência técnica e jurídica do 

Tabelião, na sua elaboração, evitando assim disposições nulas ou inexistentes, bem como a 

ausência de coação, simulação ou má-fé, o seu efeito probatório contra terceiros fica 

documentado. Não existe disposição de forma especial na elaboração do Testamento Vital, mas 

a forma pública por meio de Tabelião é bem segura e autêntica, do que feito particularmente. 

A forma pública gera confiança para o testador, médicos e família. 
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Com relação aos limites, a doutrina existente aponta a objeção de consciência médica, 

a proibição de disposições contrárias ao ordenamento jurídico e disposições que sejam 

contraindicadas à patologia do paciente ou tratamento que estejam superados pela Medicina. 

Da objeção de consciência do médico, o Código de Ética Médica brasileiro prevê em seu artigo 

28 que é um Direito do médico recusar a realização de atos que, embora permitidos por Lei, 

sejam contrários aos ditames de sua consciência, desde que estejam vinculados a razões éticas, 

morais, religiosas ou qualquer outra razão de foro íntimo. Tal negativa deve ser sempre 

justificada. 

Com relação às disposições contrárias à legislação, além da legislação civil geral que 

deve ser cumprida como qualquer outro negócio jurídico, o que se pode, a princípio, levar à 

discussão é de que o Testamento Vital é uma forma de eutanásia. Tal argumento não é aceito, 

pois a eutanásia é uma forma de abreviar a vida com a suspensão de meios terapêuticos úteis ou 

não e, no Testamento Vital, se preza pela exclusiva retirada de tratamentos extraordinários, o 

reforço pelos tratamentos paliativos e que a morte ocorra de forma natural. Ou seja, “na 

eutanásia passiva provoca-se a morte, enquanto a suspensão de esforço terapêutico permite que 

ela ocorra de modo natural, o que, por conseguinte, é denominada de ortotanásia” (DADALTO, 

2018, p. 51). 

O significado da palavra eutanásia é “boa morte” e se dá por meio da utilização de 

técnicas que aceleram a ocorrência da morte e, por isso, considerada ato ilícito, nos moldes do 

art. 121 do Código Penal, enquanto a ortotanásia possui o significado de “morte certa”, estando 

relacionada a evitar que o paciente padeça de sofrimento físico e psicológico, por meio do não 

emprego de técnicas terapêuticas consideradas inúteis ao prolongamento da vida Assim, o 

limite do Testamento Vital é a ortotanásia, não se podendo derivar para a eutanásia 

(GONGALVES, 2018, p. 322). 

Por fim, as disposições que sejam contraindicadas à patologia do paciente ou de doenças 

que a Medicina já tenha encontrado a cura ou uma forma eficaz de se tratar, não podem ser 

consideradas válidas, em respeito ao melhor interesse do paciente. Regra interessante existente 

em países na Europa que estipula prazo máximo de validade do Testamento, para assim evitar 

que o passar dos anos após a confecção do Testamento Vital não contenha cláusula que nega 

tratamento que a ciência já ultrapassou. 

Nesse sentido, a Apelação Cível n. 70054988266, do dia 20.11.2012, junto ao Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, derivada de uma ação proposta pelo Ministério Público que 

solicitava a autorização para amputação de um pé de um idoso que se encontrava em processo 
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infeccioso grave, foi decidido pelo reconhecimento da autonomia do paciente em se recusar a 

realizar a cirurgia de amputação de um membro necrosado. Consta no processo que tal pessoa 

havia feito um Testamento Vital, declarando que não queria a realização de tal procedimento 

cirúrgico, tendo assim o Tribunal decidido pelo reconhecimento desse Direito, como 

constitucional, por se tratar de ortotanásia, conforme a Resolução 1995/2012.1 

A Medicina avança a uma velocidade de um bom cavalo de corrida, já é comum a 

descoberta de novas drogas e tratamentos que podem salvar ou gerar uma sobre vida confortável 

ao paciente, sendo o papel dessa limitação evitar que haja suspensão do esforço terapêutico em 

casos que não mais se caracterize como obstinação terapêutica, vez que surgiram novos 

tratamentos eficazes, inexistentes ao tempo que foi produzido o Testamento Vital. 

 
2.3 DA RELAÇÃO MÉDICO PACIENTE 

 
 

Imprescindível analisar a relação médico paciente e, para tanto, pertinente uma breve 

incursão histórica sobre a temática. 

A medicina existe há muitos anos, antes de Cristo, e desde aquela época, a relação do 

médico com paciente ainda está calçado em certo paternalismo. Evidente que não tem como 

comparar o que já ocorreu nos milênios e séculos passados com o que se tem hoje em tal relação, 

mas muitas pessoas ainda ouvem e atendem as orientações médicas sem pensar em hipóteses 

distintas. Sempre coube ao médico, detentor do conhecimento técnico, a prescrição de 

medicamentos e a escolha dos tratamentos aptos a curar o paciente, tendo esse que confiar no 

 

1 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BIODIREITO. ORTOTANÁSIA. TESTAMENTO 

VITAL. 1. Se o paciente, com o pé esquerdo necrosado, se nega à amputação, preferindo, conforme laudo 

psicológico, morrer para "aliviar o sofrimento"; e, conforme laudo psiquiátrico, se encontra em pleno gozo das 

faculdades mentais, o Estado não pode invadir seu corpo e realizar a cirurgia mutilatória contra a sua vontade, 

mesmo que seja pelo motivo nobre de salvar sua vida. 2. O caso se insere no denominado biodireito, na dimensão 

da ortotanásia, que vem a ser a morte no seu devido tempo, sem prolongar a vida por meios artificiais, ou além do 

que seria o processo natural. 3. O direito à vida garantido no art. 5º, caput, deve ser combinado com o princípio da 

dignidade da pessoa, previsto no art. 2º, III, ambos da CF, isto é, vida com dignidade ou razoável qualidade. A 

Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida, razão pela qual não se admite que o paciente seja obrigado 

a se submeter a tratamento ou cirurgia, máxime quando mutilatória. Ademais, na esfera infraconstitucional, o fato 

de o art. 15 do CC proibir tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando há risco de vida, não quer dizer que, 

não havendo risco, ou mesmo quando para salvar a vida, a pessoa pode ser constrangida a tal. 4. Nas circunstâncias, 

a fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, pelo quanto consta nos autos, 

fez o denominado testamento vital, que figura na Resolução nº 1995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 5. 

Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70054988266, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 20-11-2013). Assunto: INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CIRUGIA. 

REALIZAÇÃO. PACIENTE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. AMPUTAÇÃO. NOTICIAS 

INFORMATIVO ELETRÔNICO: BIODIREITO: MESMO SOB RISCO DE VIDA, PACIENTE NÃO É 

OBRIGADO A PASSAR POR CIRURGIA. Referência legislativa: CC-15 DE 2002 CF-5 DE 1988 CF-2 INC-III 

DE 1988 RESOLUÇÃO N.1995 DE 2012 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA [0] (TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2013). 
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profissional e se submeter às suas indicações, caracterizando assim o paternalismo médico 

(SIQUEIRA, 2016, p. 158). 

As orientações médicas começaram a sofrer modificações na segunda metade do século 

XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. O despertar foi a constatação das 

atrocidades cometidas pelos experimentos nazistas em seres humanos, fazendo com que a 

comunidade médica, jurídica e política elaborassem mudanças para não mais haver esse 

tratamento desiquilibrado. 

A regulamentação pioneira nos parâmetros normativos com o intuito de impedir novas 

atrocidades, foi o Código de Nuremberg, documento internacional de 1947 que reúne os 

postulados estabelecidos no julgamento dos criminosos nazistas pelo Tribunal de Nuremberg, 

em dezembro de 1946. O resultado de tal julgamento foi a condenação de 20 médicos como 

criminosos de guerra pelos experimentos com seres humanos realizados durante a Segunda 

Guerra Mundial. 

O referido Código de Nuremberg foi a semente para o desenvolvimento das Diretivas 

Antecipadas de Vontade, pois logo em seu primeiro artigo, se fala em consentimento do ser 

humano no tratamento médico que, no enfoque do momento de tal código, foi chamando de 

“experimento”: 

 
1. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso 

significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser 

legalmente capazes de dar consentimento; essas pessoas devem exercer o livre 

direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, 

mentira, coação, astúcia o outra forma de restrição posterior; devem ter 

conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomar uma decisão. Esse 

último aspecto exige que seja explicado às pessoas a natureza, a duração e o 

propósito do experimento; os métodos segundo os quais será conduzido; 

as inconveniências e os riscos operados; os efeitos sobre a saúde ou sobre a 

pessoa do paciente que eventualmente possam ocorrer devido à participação 

no experimento. O dever e a responsabilização de garantir a qualidade do 

consentimento repousam sobre o pesquisador que inicia ou dirige um 

experimento ou se compromete nele. São deveres e responsabilidades pessoais 

que não podem ser delegados a outrem impunemente (CÓDIGO DE 

NUREMBERG, 1947). 

 

Com o surgimento legal do consentimento informado como indispensável à prática da 

Medicina, várias decisões jurisprudenciais começaram a surgir ao redor do mundo. Em seguida, 

foram surgindo novas legislações supranacionais que dispuseram sobre o tema, como por 

exemplo, o Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 
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Para Maria Berenice Dias: 

 
 

O direito ao consentimento informado encontra fundamento nos princípios da 

bioética. O princípio da autonomia é o reconhecimento da liberdade individual 

que deve compreender também o respeito a escolha da maneira de morrer e 

controlar a assistência médica que o paciente deseja receber no futuro. O 

princípio da beneficência consubstancia no respeito à pessoa e às suas opções 

de vida. Não maleficência é não fazer o mal, e significa respeitar as promessas 

e os compromissos firmados pelo médico com o paciente (DIAS, 2011, p. 

379). 

 
Importante ainda mencionar sobre o consentimento informado, tratado por Joaquim 

Clotet, José Roberto Goldim e Carlos Fernando Francisconi, nos seguintes termos: 

 
[...] o componente de consentimento baseia-se na autonomia. A 

autodeterminação é uma condição necessária ao Consentimento Informado, 

cuja validade moral e legal depende da capacidade do indivíduo. Esta 

capacidade de decisão autônoma individual, além das características de 

desenvolvimento psicológico, se baseia em diversas habilidades, entre as 

quais o envolvimento com o assunto, a compreensão das alternativas e a 

possibilidade de comunicação de uma preferência, que nos remete a outro 

componente que é o da informação (CLOTET; FRANCISCONI; GOLDIM, 

2000. p. 72). 

 

Na história da humanidade houve uma luta pelo reconhecimento do médico, para curar 

doenças que sempre estiveram presentes. Retroagindo algumas décadas, é possível observar o 

médico como amigo da família, relação esta entre médico e paciente totalmente diferente da 

atual (GONÇALVES, 2009, p. 4). 

O advento da tecnologia e a grande quantidade de especializações nas áreas médicas 

têm feito com que o médico se encontre cada vez mais distanciado do paciente, pois se perdeu 

o chamado médico da família, passando a relação médico-paciente ser exclusivamente 

profissional. Nessa acepção, muito se discute acerca responsabilidade médica. 

Para Luiza Chaves Vieira, tem-se a necessidade de um amplo respaldo jurídico que 

regularize, assegure e garanta o exercício da atividade médica, tendo em vista ser uma profissão 

que penetra na intimidade da vida do indivíduo e se estende à coletividade (VIEIRA, 2000, p. 

148). 

Desse modo, a profissão do médico interfere diretamente nos direitos da personalidade 

do ser humano e, por isso, deve ser analisada e legislada de forma condizente a sua importância 

social. 

Para Eugênio Facchini Neto: 
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[...] poder-se-ia aprofundar os passos dessa evolução, a fim de evidenciar a 

passagem do modelo paternalista (fundado no princípio da beneficência), em 

que se exigia do paciente obediência e confiança no seu médico e deste se 

esperava que usasse seu saber científico para o melhor bem-estar do paciente, 

na sua perspectiva, para um modelo mais autonomista (fundado no princípio 

da autonomia do paciente), em que se reconhece no paciente um sujeito 

autônomo e capaz de tomar as decisões que lhe dizem respeito, desde que 

previamente esclarecido pelo seu médico sobre os aspectos técnicos 

relacionados ao seu caso. Sob outro viés, pode-se dizer que se passou de uma 

relação vertical para uma relação horizontal (FACCHINI NETO, 2016, p. 

962). 

 

Portanto, a figura do médico que anteriormente possuía uma posição de superioridade 

sobre o paciente vem ganhando novos contornos, prezando pela autonomia do paciente e seu 

maior bem estar. 

Leciona Maria Helena Diniz que: 

 
 

Nas relações médico-paciente, a conduta médica deverá ajustar-se às normas 

éticas e jurídicas e aos princípios norteadores daquelas relações, que requerem 

uma tomada de decisão no que atina aos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos a serem adotados. Tais princípios são da beneficência e não 

maleficência, o do respeito à autonomia e ao consentimento livre e esclarecido 

e o da justiça. Todos eles deverão ser seguidos pelo bom profissional da saúde, 

para que possa tratar seus pacientes com dignidade, respeitando seus valores, 

crenças e desejos ao fazer juízos terapêuticos, diagnósticos e prognósticos. 

Dentro dos princípios bioéticos, o médico deverá desempenhar, na relação 

com seus pacientes, o papel de consultor, conselheiro e amigo, aplicando os 

recursos que forem mais adequados (DINIZ, 2006, p. 648-649). 

 

O consentimento informado foi uma forma de regular e impedir as atuações parciais 

médicas, que não visualizavam o bem-estar do paciente, sendo um instrumento de proteção da 

escolha autônoma do paciente. O consentimento informado é o que há de mais coerente na 

relação clínica entre médico e paciente. 

Segundo André Ruger: o fim maior do consentimento informado é a concretização (ou 

não) “de um acordo sobre o escopo, as finalidades e os limites da atuação médica. Além disso, 

consiste no único meio possível de definir, num caso concreto e unicamente aplicável a esse, 

aquilo que possa ser considerado como “bom” para o interessado” (RUGER, 2007). 

O consentimento livre e esclarecido é uma evolução jurídica do consentimento 

informado surgido pós Segunda Guerra Mundial, pois garante a autonomia do paciente ao 

Direito à informação e aos Direitos do consumidor. O Direito à informação está previsto no 

artigo 5º, XIV, da Constituição Federal atual e garante a todos o acesso a informação, 

resguardando o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
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A relação entre médico e paciente é consumerista, conforme o artigo 14, § 4º, da Lei nº 

8.078/90 - Código do Consumidor, bem como em seu artigo 6º, III, que dispõe que é direito 

básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentam”. 

O art. 59 do Código de Ética Médica, determina: 

 
 

É vedado ao médico: “Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o 

prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação 

direta ao mesmo provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser 

feita ao seu responsável legal” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2009). 

 

Logo, fica claro o dever do médico de informar o paciente acerca do tratamento, opções 

terapêuticas, riscos, benefícios para que, assim, o paciente tome a sua decisão. 

O esclarecimento ao paciente pelo médico pode ser entendido como uma forma de apoio 

psicológico, criando um diálogo entre ele e o paciente, estabelecendo uma confiança, que, por 

vezes, no ritmo acelerado das relações humanas profissionais, não ocorre. Logo, a relação 

médico paciente é de extrema importância, inclusive no momento em que uma pessoa queira 

realizar o seu Testamento Vital. Para uma elaboração correta, será importante o esclarecimento 

sobre riscos e tendências sobre possíveis tratamentos. 

O dever do esclarecimento não cerceia a autonomia profissional do médico, pois ele terá 

que conduzir o dever de esclarecer e informar, mas, também, em boa parte dos casos de 

transmitir as informações de forma cautelosa, escolhendo quais informações são 

imprescindíveis para que o paciente possa emitir o seu consentimento de modo livre e 

esclarecedor e quais provocarão sofrimento e dor, não sendo necessárias as transmissões de 

informações. Por outro lado, existe a necessidade do consentimento do paciente, regulado 

inclusive pelo Código de Ética Médica, em seus artigos 22, 102 e 110.2 

O CFM possui atribuições de fiscalização e normatização da prática médica, atuando na 

defesa da saúde da população e dos interesses da classe médica. Os médicos brasileiros são 

 
2 Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o 

procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. 

Art. 102. Deixar de utilizar a terapêutica correta, quando seu uso estiver liberado no País. Parágrafo único. A 

utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento 

do paciente ou de seu representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das possíveis consequências. 

Art. 110. Praticar a Medicina, no exercício da docência, sem o consentimento do paciente ou de seu representante 

legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que negarem o consentimento solicitado 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009). 
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extremamente competentes na maioria de suas atuações, no Código de Ética o princípio da 

liberdade do indivíduo é um dos pilares desta normativa, reforçando que a prática dessa 

liberdade só é possível quando o paciente recebe informações claras e adequadas, o que 

evidencia o consentimento livre e esclarecido. 

Em casos de urgência e perigo de vida, ou até mesmo a falta de lucidez do paciente, o 

médico deve decidir sem o consentimento do paciente, mas, passando o momento crítico e 

restabelecida a autonomia dele, esse deverá ser informado de tudo o que ocorreu, das 

possibilidades, efeitos, para assim consentir sobre o andamento do tratamento. O CFM, até 

janeiro de 2018, editou oito resoluções que versam, exclusivamente, sobre consentimento livre 

e esclarecido. 

Entre as mencionadas resoluções, destacam-se três. Em 1999, foi editada a Resolução 

nº 1.544, que versa sobre a obtenção de amostras de sangue de cordão umbilical e da placenta. 

Tal resolução trazia em anexo um modelo de termo de consentimento esclarecido. Esse modelo 

deverá ser aplicado pela equipe multidisciplinar, coordenada por um médico, antes da doação 

do material. 

Em 2013 a resolução nº 2057 teve como objetivo regulamentar as resoluções anteriores 

da área de psiquiatria, deixando claro em seu artigo 14, a necessidade de obtenção do 

consentimento esclarecido do paciente com doença mental e a última resolução expedida foi a 

nº 2136/2015, que disciplina o procedimento de monitorização neurofisiológica intraoperatória, 

traz consigo um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido. 

O consentimento foi alçado pelo CFM à categoria de indispensável no tratamento 

médico em um claro reconhecimento da importância da anuência, conhecimento e participação 

do paciente no processo de tomada de decisões sobre sua saúde, prezando, categoricamente, o 

princípio da autonomia privada. 

Assim, no que se refere à ética na medicina: “a relação médico-paciente entendida na 

fidelidade subordinada do médico aos valores absolutos da pessoa humana, fidelidade essa no 

sentido de uma valorização e reavaliação constante dessa relação” (SGRECCIA, 2002, p. 196). 

Não há como negar o papel do médico ao longo da história. No entanto, também não se 

pode olvidar as alterações que ocorreram na relação médico-paciente e, concomitantemente, a 

tal situação, a autonomia privada do paciente na escolha de tratamentos a que pretende ser 

submetido, enfaticamente, quando com doenças terminais ou estados de demência avançado, 

em especial quando tais tratamentos foram escolhas do próprio paciente, quando estava em 

plenos condições de discernimento. 
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2.4 DOS CUIDADOS PALIATIVOS E TRATAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS: O 

MOMENTO DE ENFRENTAMENTO DO PARTIR 

 
Cuidados paliativos são tratamentos que irão garantir o bem estar do paciente e de sua 

família, diminuindo a dor, seja física ou psíquica, buscando qualidade de vida até o momento 

de sua morte, com o objetivo de dignificar o final da vida do paciente. 

No que se refere ao direito à vida e saúde humana, Elio Scgreccia entende que: 

 
 

A vida e, de modo subordinado, a saúde são bens confiados à pessoa: cada 

qual tem o direito-dever de observar com responsabilidade esses bens [...] em 

outras palavras, o paciente é responsável por sua vida e por sua saúde, mas 

não tem o direito moral de geri-las arbitrariamente, tem, ao contrário, o dever 

de proteger a própria vida e de promover a própria saúde (SGRECCIA, 2002, 

p. 197). 

 

Portanto, mesmo o direito à vida, sendo um direito da personalidade, individual a cada 

ser humano, o mesmo possui restrições, de modo que a pessoa faz o que bem entender sobre 

sua vida e saúde, contrariamente deve protege-las, como se tal direito ultrapassasse a esfera do 

ser e atingisse a coletividade. 

Nesse contexto, os cuidados paliativos são aqueles que buscam melhorar a qualidade de 

vida do paciente e de sua família, frente a uma doença que ameaça a vida desta pessoa 

(DADALTO, 2018, p. 35). 

Tais cuidados tiveram o seu início na Europa medieval e estavam vinculados ao trabalho 

religioso. Em 1967, em Londres, Cicely Saunders fundou o St. Christopher´s Hospice, o 

primeiro serviço a oferecer cuidado integral ao paciente, desde o controle de sintomas, alívio 

da dor e do sofrimento psicológico, de modo que ainda hoje o St. Christopher´s é reconhecido 

como um dos principais serviços no mundo em Cuidados Paliativos e Medicina Paliativa 

(ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2017). 

A Organização Mundial da Saúde – OMS, dispõe dos tratamentos paliativos em suas 

normatizações, inclusive em 2017 declarou como: 

 
[...] uma abordagem de melhora da qualidade de vida dos pacientes (adultos 

ou crianças) e de seus familiares, que enfrentam problemas associados a 

doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia sofrimento por meio da 

investigação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros 

problemas físicos, psicossociais ou espirituais (tradução nossa) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018). 
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Os cuidados paliativos não irão trazer a cura do paciente, já que a doença tratada, 

relacionada ao perfil de cada paciente, são de possibilidades remotas ou incuráveis. É um 

método que objetiva diminuir o sofrimento físico, espiritual e cuidados com a família, por 

intermédio de trabalhos transdisciplinares. Burlá e Py afirmam que: 

 
Os Cuidados Paliativos não rejeitam a biotecnologia. Ao contrário, são uma 

modalidade de tratamento altamente intervencionista, valendo-se, por 

exemplo, das avançadas propostas da farmacologia para a efetividade do 

controle de sintomas. Constituem uma resposta ativa aos problemas 

decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva. Combina 

harmonicamente a ciência com o humanismo (BURLA; PY, 2014, p. 1139- 

1141). 

 

Leo Pessini, aponta 04 princípios que devem orientar na definição dos cuidados 

paliativos. O primeiro deles é o da proporcionalidade terapêutica e deve-se utilizar todas as 

medidas de tratamento que tenham proporção entre os meios empregados e o resultado 

previsível; o segundo é do duplo efeito, que determina a verificação da necessidade ou não de 

tratamentos que tenham duplo efeito, se realmente é necessário e quais serão os benefícios, 

como, por exemplo, a utilização de morfina; o terceiro, é o da prevenção, em que se devem 

prever complicações e sintomas que normalmente acontecem com os pacientes em 

determinadas doenças; e, por último, é o do não abandono e do tratamento da dor, no qual o 

médico não pode abandonar o paciente. 

Já os tratamentos extraordinários, ou tratamentos fúteis, são aqueles que não oferecem 

benefício real ao paciente, que não trará a cura, e inclusive levará a métodos que trarão 

sofrimento ao paciente, sem nenhum resultado positivo. A morte nesses casos é inevitável 

(PESSINI, 2004, p. 181-208). 

De acordo com James F. Drane: 

 
 

[...] futilidade não equivale a ineficácia provada. É um termo contextualmente 

específico. O que é útil em um contexto pode não ser em outras circunstancias. 

Um tratamento fútil não apresenta benefícios ao paciente e se chega a essa 

conclusão tendo por parâmetro a situação do paciente, quero dizer, a gravidade 

da doença, a esperança de vida, a qualidade de vida do paciente, seus interesses 

e seus projetos. (DRANE, 1999, p. 94, tradução nossa). 

 

Vale lembrar que em razão da complexidade do corpo humano, associado às tecnologias 

existentes, atualmente, cada caso deverá ser analisado de forma separada, pois cada paciente 

pode responder a um mesmo tratamento de maneiras diversas. O que é útil em um caso, pode 
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não ser em outro. O tratamento fútil é aquele que em decorrência da condição de determinado 

paciente, os seus efeitos, infelizmente, não irão mais ocorrer. 

Ao se observar as peculiaridades particulares de cada caso é possível verificar se trata- 

se de tratamento fútil. Como exemplos, via de regra, de tratamentos fúteis em pacientes em fim 

de vida, são as internações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), a traqueostomia, a 

ventilação mecânica, técnicas de circulação assistida, oxigenação extracorpórea, medicamentos 

com drogas vasoativas, antibióticos, diuréticos. 

O julgamento do tratamento em ordinário e extraordinário está mais relacionado aos 

valores do paciente que, especificamente, à técnica (MACIEL, 2014, p. 580). Portanto, o que 

pode ser extraordinário para um paciente, pode não ser para outro, devendo considerar caso a 

caso. 

Existem alguns procedimentos que geram divergências na doutrina existente sobre se 

são tratamentos paliativos ou não e se a sua suspensão é legal. Destaca-se nesse estudo a 

nutrição e hidratação artificial, bem como a sedação paliativa. A polêmica principal que envolve 

a nutrição e hidratação artificial é da possibilidade da suspensão desse tratamento, podendo 

passar a ideia que o paciente está sendo abandonado e que morrerá de uma maneira indigna, ou 

seja, morrerá de fome e sede. 

Porém, pacientes que se encontram em Estado Vegetativo Persistente (EVP), já não são 

submetidos a tratamentos extraordinários, portanto, a única solução para abreviar a morte é a 

suspensão de hidratação artificial. Tal alternativa não pode ser caracterizada como eutanásia, 

pois, a morte ocorrerá de forma natural e não pelo auxílio médico que faz a morte ocorrer. 

Estudos médicos já comprovaram que o paciente não sente fome nem sede, ou seja, o paciente 

não sofre. 

Reforça James F. Drane: 

 
 

[...] pacientes agonizantes não experimentam, em geral, desconforto com a 

retirada de nutrição e hidratação artificial, estas tecnologia não podem ser 

consideradas como termos sinônimos aos cuidados paliativos e não podem ser 

utilizados automaticamente em pacientes que agonizam quando eles repelem 

a ingestão de comida e bebida. (DRANE, 1999, tradução nossa). 

 
A suspensão da hidratação artificial como cuidado paliativo, deve ser desconsiderada 

nos casos que ocorrem a soma dos seguintes requisitos em pacientes em EVP, destacados por 

Correia e Maurício: 
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(i) o doente, ou na sua incapacidade o seu tutor, depois de terem sido 

claramente esclarecidos sobre as opções de tratamento, recusam esta 

intervenção no sentido de respeitas os valores pessoais; (ii) quando o principal 

objetivo é o alívio dos sintomas advindos da intervenção artificial; (iii) quando 

o doente está a morrer e a intervenção apenas prolonga o processo de morte e 

causa sofrimento; (iv) quando a intervenção causa complicações (por 

exemplo, doentes agitados em que é necessário sedação ou contenção física” 

(CORREIA; MAURÍCIO, 2014, p. 97). 

 
O ideal sempre, em razão das dúvidas relacionadas à bioética, é que a suspensão seja 

previamente debatida entre paciente e profissionais da saúde e, quando isso não for possível, 

que os profissionais de saúde decidam com base no melhor interesse do paciente. Nesse ponto 

que entra a necessidade e eficácia na prática do Testamento Vital, que iria deixar clara a vontade 

do paciente em casos de EVP, não colocando a equipe médica e a família em discussão. No 

caso da sedação paliativa, método atualmente muito usado nos hospitais, é a administração de 

medicamentos sedativos que tem como objetivo a diminuição da consciência ou até mesmo de 

inconsciência, aliviando, assim, o sofrimento do paciente quando este se torna intolerável, 

preservando o doente e seus familiares. 

A discussão aparece quando ocorre a dúvida se tal procedimento não seria eutanásia que 

tem como objetivo causar a morte. A dor física cessa por morte induzida. Na sedação paliativa, 

não tem como objetivo causar a morte. A sedação ameniza ou cessa o sofrimento e a morte 

ocorrerá em um outro momento, sendo esse método uma medida excepcional. 

Segundo Luciana Dadalto: 

 
 

[...] para que a sedação realizada seja efetivamente o que se chama de sedação 

paliativa, é indispensável que o objetivo do procedimento esteja claro, qual 

seja: o alívio do sofrimento. Caso o objetivo seja a morte, fala-se em eutanásia, 

não em sedação paliativa (DADALTO, 2018, p. 41). 

 

Novamente, o uso do Testamento Vital para reforçar a vontade de que se receba a 

sedação paliativa nos casos em que houver a necessidade, cessaria a possibilidade de um 

terceiro, normalmente um familiar, recusar ou no mínimo questionar tal pedido. 

Para Godinho, “o dever de curar abre espaço para a necessidade de cuidar do doente. É 

esse o sentido da morte digna: dedicar ao paciente os denominados cuidados paliativos, que lhe 

propiciam conforto e o alívio das suas dores e se seu sofrimento” (GODINHO, 2017, p. 149). 

Desse modo, volta-se a necessidade de permitir a realização do Testamento Vital, assim 

como, posteriormente, respeitar seu conteúdo, no momento de necessidade do paciente. 
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2.5 DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO TESTAMENTO VITAL 

 
 

Essa construção teve seu início no Brasil, pelo menos normativo, com a Resolução nº 

1.805 do Conselho Federal de Medicina que permite ao médico limitar ou suspender, na fase 

terminal de enfermidades graves, tratamentos que prolonguem a vida do doente. Ainda 

disciplinou que, mesmo tendo a possibilidade de limitar, deverão ser mantidos os cuidados 

paliativos, respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal.3 

Após a aprovação da referida resolução, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou 

ação civil, em maio 09 de maio de 2008, contra o CFM (autos de processo nº 

2007.34.00.014809-3), questionando que o CFM não tem competência para estabelecer como 

conduta ética um ato tipificado como crime. Em um primeiro instante, ocorreu decisão que 

deferiu a antecipação de tutela a favor do Ministério Público do Distrito Federal, no qual o 

magistrado entendeu que a Resolução era uma regulamentação de ortotanásia e pela leitura de 

tal decisão, ficou clara a conceituação errônea entre os conceitos de eutanásia, ortotanásia e 

suicídio assistido, misturando, às vezes, um conceito com outro. 

Decidiu ainda que a ortotanásia se enquadrava como conduta típica criminal, com base 

no artigo 121 do Código penal brasileiro e que não seria possível que uma norma médica fizesse 

o papel do legislador, pois tal descriminalização deveria passar pelo poder legislativo, ou no 

mínimo, pela apreciação do STF por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, que teria como objetivo suprir a ausência de Lei. 

Ora, tal decisão é falha, pois se baseia em argumentos que não são válidos, a partir de 

uma análise principiológica constitucional. A ortotanásia que, de fato, foi estabelecida na 

resolução 1.805 do CFM, é prática que respeita e atende às exigências do princípio 

constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da Autonomia Privada, princípios esses que 

propiciam a coexistência de diferentes projetos de vida na sociedade democrática. A ortotanásia 

deve ser vista como prática terapêutica, garantidora da dignidade do paciente em estado de 

 

3 Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do 

doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante 

legal. 

§ 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante legal as modalidades terapêuticas 

adequadas para cada situação. 

§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário. 

§ 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar uma segunda opinião médica. 

Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao 

sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando- 

lhe o direito da alta hospitalar. 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2006, p. 169). 
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terminalidade, da sua autonomia e de seus familiares, existente em países da Europa há mais de 

20 anos e, desde a década de 1970, nos EUA e não como uma conduta criminosa. 

Insta mencionar, ainda, que nos termos do art. 15, CC: “Ninguém pode ser constrangido 

a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou à intervenção cirúrgica”. Portanto, 

não pode a pessoa ser obrigada a realizar tratamento contra sua vontade. 

Concomitantemente, há que se mencionar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

que rege todas as esferas da vida humana, no estado democrático de direito brasileiro. 

Em 17 de setembro de 2009, o CFM não desanimando do que acreditava, aprovou um 

novo Código de Ética Médica – Resolução nº 1.931/2009, no qual estabeleceu em seu Capítulo 

Primeiro, que trata de seus Princípios Fundamentais, no inciso XXII, a necessidade de que nas 

“situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os 

cuidados paliativos apropriados” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009, p. 31). 

Em seguida da aprovação do novo Código de Ética Médica, o MPF/DF apresentou 

alegações finais favoráveis à defesa do CFM e da validade da resolução nº 1.805/2006, tendo o 

Juiz decidido pela improcedência do pedido em sentença demonstrando que, durante a ação, 

entendeu a evolução da medicina nas questões relativas aos cuidados paliativos e aos 

tratamentos fúteis, aceitando a possibilidade dos médicos lidarem com situações que envolvam 

a terminalidade da vida (PODER JUDICIÁRIO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 

FEDERAL, 2007). 

Para a validade do Testamento Vital no Brasil, em 31 de agosto de 2012 o Conselho 

Federal de Medicina aprovou a resolução 1.9954 dispondo sobre Diretivas Antecipadas de 

 

4 Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia e expressamente 

manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 

incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade. 

Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se, ou 

de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas 

antecipadas de vontade. 

§ 1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em 

consideração pelo médico. 

§ 2º O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante 

que, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. 

§ 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre 

os desejos dos familiares. 

§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente 

comunicadas pelo paciente. 

§ 5º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem havendo representante designado, 

familiares disponíveis ou falta de consenso entre estes, o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, 

caso exista, ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica do hospital ou ao Conselho Regional e Federal de 

Medicina para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos, quando entender esta medida necessária e 

conveniente. 
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Vontade. Essa, sim, é a regulamentação principal, até os dias atuais, para solidificar o 

Testamento Vital em nosso país, por mais que resolução não seja Lei, é apenas uma norma para 

atuação dos médicos, mas que já serve como argumento para se ter a existência de tal instituto 

jurídico. 

Assim, nos moldes da mencionada Resolução, as diretivas antecipadas devem ser 

respeitadas pelo médico, tendo como justificativa para sua não aplicação, contrariedade à 

preceitos médicos, constantes no Código de Ética Médica. 

Outro fator de suma importância é que “As diretivas antecipadas do paciente 

prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos 

familiares” (Art. 2º § 3º), sendo dever do médico registrar, no prontuário, as Diretivas 

Antecipadas de Vontade que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente (Art. 2º § 4º) 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2012). 

No caso de não serem “conhecidas as Diretivas Antecipadas de Vontade do paciente, 

nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de consenso entre esses, 

o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, caso exista”, ou ainda, “na falta 

desse, à Comissão de Ética Médica do hospital ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina 

para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos, quando entender essa medida necessária e 

conveniente” (Art. 2º, § 5º) (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2012). 

Assim, claramente, busca-se garantir e efetivar as Diretivas Antecipadas de Vontade do 

paciente, inclusive contra membros de sua família que não concordem com sua decisão disposta 

em Testamento Vital. 

Para Anderson Schreiber: 

 

A Resolução CFM 1.995/2012 atende, portanto, à melhor abordagem do tema: 

reconhece a validade das manifestações prévias de vontade do paciente, a 

prevalecer sobre “os desejos dos familiares” (art. 2°, § 3°); e impõe ao médico 

o dever de respeitá-las (art. 2°, caput, embora o Conselho pudesse aí ter 

empregado expressão mais firme que o simples “levá-las em consideração”). 

A referida Resolução não esmiúça e andou bem, neste particular - requisitos 

formais ou procedimentos de instrumentalização, deixando livre como deve 

ser a manifestação de vontade sobre aspecto tão extremo e fluido da existência 

humana (SCHREIBER, 2013, p. 63). 

 

Nítida a importância da Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.995/2012, que 

trouxe vultuoso avanço sobre a temática no contexto brasileiro. 

 

 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2012). 
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Entretanto, o Ministério Público Federal, por meio do procurador do Estado do Goiás, 

ajuizou Ação cível Pública em 31 de janeiro de 2012, pedindo o reconhecimento da 

inconstitucionalidade e ilegalidade da mencionada resolução que trata da atuação de 

profissionais da medicina frente à terminalidade da vida dos pacientes, sob o argumento de que 

ela “extravasa o poder regulamentar do CFM, impõe riscos à segurança jurídica, alija a família 

de decisões que lhes são de direito e estabelece instrumento inidôneo para o registro de diretivas 

antecipadas de pacientes” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2013). 

Infelizmente, o procurador do MPF desconhece o instituto jurídico das Diretivas 

Antecipadas de Vontade. Todos os argumentos apresentados pelo MPF foram derrubados. 

Quando se questionou da competência do CFM, esse mesmo argumento foi utilizado pelo 

MPF/DF da ação, anteriormente mencionada, que não se trata de Direito Penal. O argumento 

de que a resolução fere a segurança jurídica também é descabido, pois a resolução nº 1.995 

garante ao cidadão a certeza de que, tendo manifestado a sua vontade, por meio das Diretivas, 

elas serão cumpridas, evitando assim litígios ou dúvidas entre os médicos e a família. 

Do argumento de que a resolução alija a família de decisões que lhe são de direito é 

mais uma falha do MPF. As Diretivas são a pura autonomia privada e qualquer alegação de 

alijamento da família está colocando em dúvida o Direito constitucional à autodeterminação do 

paciente. 

E, no que se relaciona ao argumento de que a resolução estabelece instrumento inidôneo 

para o registro das DAV¸ vejo que a resolução não estabeleceu nada que seja contrário à Lei, 

sendo as Diretivas um negócio jurídico sem forma legal de registro definida, podendo, assim, 

ser registrada da maneira que o usuário ou o médico entender melhor, ratificando, sim, a 

possibilidade de se registrar as Diretivas no prontuário médico, como acontece em países 

estrangeiros. 

Enfim, o magistrado responsável pelo caso entendeu que a referida resolução é 

constitucional, respeita e aplica o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando 

tratamentos paliativos, sem submeter, caso o paciente queira, a tratamentos que prolonguem o 

seu sofrimento, sem nenhum resultado positivo. 

Assim, a mencionada decisão foi a primeira que o Poder Judiciário se declara com 

ênfase acerca da necessidade de se manter a dignidade humana pelas declarações pessoais do 

paciente em um instrumento de Diretivas Antecipadas de Vontade. Houve recurso contra a 

decisão, sendo indeferida, tendo entre suas justificativas a de que a família e o Poder Público 

devem buscar o Poder Judiciário, caso alguém se oponha ao cumprimento das Diretivas 
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Antecipadas, bem como queiram responsabilizar profissionais da saúde que deixarem de 

cumpri-las. 

Nos dias 14 e 15 de maio de 2014, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou a I 

Jornada de Direito da Saúde, em que foram aprovados expressamente 45 enunciados sobre o 

Direito relacionado com a Saúde. 

Entre os enunciados aprovados, teve o sob nº 37 que dispôs sobre as Diretivas 

Antecipadas de Vontade. Observa-se: 

 
As diretivas ou declarações antecipadas de vontade, que especificam os 

tratamentos médicos que o declarante deseja ou não se submeter quando 

incapacitado de expressar-se autonomamente, devem ser feitas 

preferencialmente por escrito, por instrumento particular, com duas 

testemunhas, ou público, sem prejuízo de outras formas inequívocas de 

manifestação admitidas em direito” (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2014). 

 
Por mais que o enunciado possua algumas falhas como a indecisão sobre o nome correto 

das Diretivas Antecipadas de Vontade, bem como deixou de regulamentar questões como prazo 

de validade, possibilidade de incapazes com discernimento realizarem o ato, necessidade de 

Lei específica, quais tratamentos podem ser recusados, entre outros, esse enunciado é mais uma 

peça para que se possa incrementar a validade das Diretivas Antecipadas de Vontade no Brasil. 

Acredita-se que estes itens faltantes mencionados no parágrafo anterior serão 

completados com o passar do tempo, seja por uma Lei Federal sobre o presente tema, ou pelo 

menos por meio de novos enunciados, resoluções e decisões judiciais. 

Ademais, insta mencionar que “a ação do profissional de saúde deve ser limitada pela 

condição clínica do paciente. É necessário que a equipe saiba reconhecer esse limite e não 

insista em modalidades terapêuticas injustificadas”, de forma que o profissional de saúde pode, 

inclusive, ser responsabilizado civilmente pelo não respeito às condições clínicas do paciente e 

assim ter ultrapassado seus limites na manutenção da vida humana (DADALTO; SAVOI, 2017, 

p. 152). 

Os princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, somado com os 

princípios da Autonomia, da Liberdade e da Proibição de Tratamento Desumano, são base 

sólida para poder garantir ao indivíduo produzir o seu Testamento Vital ou qualquer outro tipo 

de Diretivas e, assim, assegurar sua vontade. Tem-se também o artigo 15 do Código Civil, que 

diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico 

ou intervenção cirúrgica, sendo mais uma peça nesse motor que irá garantir a vontade da pessoa. 
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Leis Estaduais como as nº 14.254 do Paraná, nº 16.279 do Estado de Minas Gerais, e 

especialmente a sob nº 10.241/99 do Estado de São Paulo, dispõem sobre a possibilidade da 

recusa por parte dos usuários de tratamentos dolorosos e extraordinários para tentar prolongar 

a vida. 

Logo, a interpretação pela validade está calçada na autonomia da pessoa, que garante a 

esta escolher sobre os cuidados, tratamentos e procedimentos que deseja ou não ser submetido 

quando estiver com doença grave, incurável e terminal, evitando assim que esta pessoa seja 

submetida a tratamentos fúteis e desiquilibrados, visto até como um tratamento desumano, já 

que está comprovado que esse esforço não causará nenhuma vantagem objetiva ao paciente, 

pois a salvação do paciente não mais ocorrerá, infelizmente. 

A soma dos princípios: normas, resoluções, enunciados, decisões judiciais e a doutrina 

majoritária que defende as Diretivas Antecipadas de Vontade, faz com que, hoje, o Direito 

brasileiro tenha abraçado o Testamento Vital e suas espécies irmãs e, assim, seja mais um 

instituto jurídico disponível para população utilizar quando achar necessário, produzindo 

eficácia constitucional, segurança jurídica, prevenção de litígios e outras garantias que uma 

sociedade justa deva sempre ter. 

Portanto, a garantia do testamento vital demonstra dentre outras, a busca pela proteção 

de direitos essenciais, com enfoque na efetividade do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. 
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3 DIFERENÇA ENTRE O TESTAMENTO COMO MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA 

VONTADE E O TESTAMENTO VITAL QUANTO AO MOMENTO DE SUA 

EFICÁCIA 

 
Importante trazer para análise a diferença entre o testamento como manifestação de 

última vontade, expressão de uma das formas de sucessão, testamento este que é mais 

comumente abordado no atual contexto social e o Testamento Vital, que tem inúmeras críticas 

quanto à sua nomenclatura, considerando que o mesmo deve ser utilizado com o testador ainda 

vivo e não como manifestação de última vontade para depois de seu óbito como acontece com 

a manifestação de última vontade. 

 
3.1 CARACTERÍSTICAS DO TESTAMENTO SUCESSÓRIO 

 
 

Para tratar do testamento sucessório, primordialmente, inicia-se pela origem da palavra 

sucessões e as características desse instituto. 

A expressão “sucessão” significa “o ato pelo qual uma pessoa assume o lugar de outra, 

substituindo-a na titularidade de determinados bens”, de modo que a “ideia de sucessão, que se 

revela na permanência de uma relação de direito que perdura e subsiste a despeito da mudança 

dos respectivos titulares” (GONÇALVES, 2018, p. 19). 

O Direito das Sucessões como área do direito civil trata com exclusividade da sucessão 

decorrente do falecimento da pessoa, objetivando a transmissão do patrimônio (CAHALI, 2003, 

p. 24). Assim, “o fundamento do direito sucessório é a propriedade, conjugada ou não com o 

direito de família” (DINIZ, 2015, p. 19). 

O testamento pode ser utilizado pelo de cujus para dispor de seus bens depois de seu 

falecimento, tratando-se de negócio jurídico unilateral, personalíssimo, solene e gratuito 

(GONÇALVES, 2018, p. 228). 

Nos termos do art. 1.857, Código Civil: “Toda pessoa capaz pode dispor, por 

testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte”. E ainda, 

no que tange a (in)capacidade para testar, está o art. 1.860, “caput” CC: “Além dos incapazes, 

não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento” e Parágrafo único. 

“Podem testar os maiores de dezesseis anos”. 

De acordo com o Art. 1.858, CC: “O testamento é ato personalíssimo, podendo ser 

mudado a qualquer tempo”. 
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Trata-se de um negócio jurídico unilateral, ou seja, “aperfeiçoa-se com uma única 

manifestação de vontade, a do testador (declaração não receptícia de vontade), e presta à 

produção de diversos efeitos por ele desejados e tutelados na ordem jurídica” (GONÇALVES, 

2018, p. 230). 

No que tange à solenidade, o testamento “só terá validade se forem observadas todas as 

formalidades prescritas em lei”. É também um ato gratuito, pois “não visa à obtenção de 

vantagens para o testador. A gratuidade é, efetivamente, da essência do ato, que não comporta 

correspectivo. E a liberalidade existe, ainda nos legados com encargo” (GONÇALVES, 2018, 

p. 231-232). 

De tal modo, a vontade a ser respeitada é a última, ao passo que se o indivíduo falece 

com diversos testamentos sucessivos, vale o último, a menos que um não se destine a completar 

os outros (GOMES, 2004, p. 96). 

E, por fim, trata-se de um ato causa mortis, pois os efeitos somente são produzidos com 

a morte do testador, sendo a abertura da sucessão requisito primordial para se cumprirem os 

fatos jurídicos previstos no testamento (GONÇALVES, 2018, p. 233). 

Após a contextualização das características e especificidades do testamento sucessório, 

passa-se às suas espécies, que será tema do tópico seguinte. 

 
3.2 ESPÉCIES DE TESTAMENTO SUCESSÓRIO 

 
 

No que tange à classificação da sucessão, enfaticamente quanto à fonte, a sucessão pode 

ser testamentária ou legítima, conforme expressamente consignado no art. 1.786 do Código 

Civil. 

A sucessão testamentária é aquela decorrente de testamento válido ou de disposição de 

última vontade, contudo deve-se, inicialmente, verificar se o testador deixou herdeiros 

necessários, quais sejam: descendentes, ascendentes e cônjuge, conforme art. 1.845, CC, 

ocasião em que somente poderá dispor de metade da herança, nos termos do art. 1.789, CC. 

A sucessão legítima é resultante da lei, quando a pessoa morrer, sem deixar testamento; 

quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; se o testamento caducar, ou for 

julgado nulo, o que consta expressamente nos arts. 1.786 e 1.788 do Código Civil. 

Leciona Maria Helena Diniz que “a sucessão legítima é regra e a testamentária, a 

exceção”, em decorrência da tradição do direito das sucessões e a marcante influência do 

elemento familiar que faz sobressair a sucessão legitima (DINIZ, 2015, p. 29). 
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A “sucessão só pode advir de lei ou de testamento, pois nosso direito não admite 

sucessão contratual, pois pelo art. 426 do Código Civil, proibidos estão os pactos sucessórios, 

dado que “não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva” (DINIZ, 2015, p. 30). 

Registrando que tal disposição encontra-se prevista no art. 426, Código Civil. 

Diz que a sucessão legítima representa “a vontade presumida do de cujus de transmitir 

o seu patrimônio para as pessoas indicadas na lei, pois teria deixado testamento se outra fosse 

sua intenção” (GONÇALVES, 2018, p. 42). 

Quanto aos efeitos, a sucessão pode ser a título universal ou a título singular e o primeiro 

ocorre na transferência da totalidade ou uma porção abstrata dos bens do de cujus, ao passo que 

o segundo trata da hipótese de o testador transferir “ao beneficiário apenas objetos certos e 

determinados” (DINIZ, 2015, p. 31). 

Registrando que a sucessão legitima “será sempre a título universal”, enquanto que 

testamentária pode ser a título universal ou singular (DINIZ, 2015, p. 32). 

Ao contrário do que ocorre com a sucessão legítima, a sucessão testamentária pressupõe 

a ocorrência de “situação jurídica decorrente da intervenção volitiva do autor da herança, o 

testador” (HIRONAKA, 2003, p. 261). 

Quanto ao testamento sucessório, o mesmo possui três formas ordinárias: testamento 

público, testamento cerrado e testamento particular. 

O testamento púbico é “lavrado pelo tabelião ou por seu substituto legal em livro de 

notas, de acordo com a declaração de vontade do testador, exarada verbalmente em língua 

nacional, perante o mesmo oficial e na presença de duas testemunhas idôneas e desimpedidas” 

(HIRONAKA, 2003, p. 272-273). 

Os requisitos do testamento público encontram-se no incisos do art. 1.864, do Código 

Civil, sendo eles: “I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, 

de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou 

apontamentos”, “II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a 

duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial” 

e “III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo 

tabelião”. 

Ainda no testamento público: “Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião 

ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, 

uma das testemunhas instrumentárias” (Art. 1.865, CC). 
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No que se refere ao “indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, 

e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas” (Art. 1.866, 

CC), quando ao “cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, em voz alta, duas 

vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, 

designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento” (Art. 1.867, 

CC). 

Desse modo, é o oficial público que reproduzirá de modo fiel a vontade manifestado 

pelo testador, podendo dar forma própria e solene ao ato, contudo sem desvirtuar seu conteúdo 

(HIRONAKA, 2003, p. 274). 

O testamento cerrado, por sua vez, tem como vantagem o sigilo, pois até sua abertura 

somente o testador conhece seu teor (DINIZ, 2015, p. 247). 

Nos termos do art. 1.868 do Código Civil, testamento cerrado é “o testamento escrito 

pelo testador, ou por outra pessoa, a seu rogo, e por aquele assinado, será válido se aprovado 

pelo tabelião ou seu substituto legal”. De modo que, nos termos do Parágrafo único do referido 

artigo “O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que seu subscritor numere 

e autentique, com a sua assinatura, todas as páginas”. 

O testamento também necessita da presença de duas testemunhas, devendo o auto de 

aprovação ser assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. 

Conforme Art. 1.874 “Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao 

testador e o tabelião lançará, no seu livro, nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi 

aprovado e entregue”. 

Importante mencionar que, nos termos do art. 1.872, CC: “Não pode dispor de seus bens 

em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler”, ao passo que no art. 1.873, CC: “Pode 

fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo, e o assine de sua mão, e 

que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva, na face externa do 

papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede”. 

Já o testamento particular é “o escrito e assinado pelo próprio testador, e lido em voz 

alta, pelo próprio testador, perante três testemunhas idôneas, que também o subscrevem”. 

Portanto, “é requisito essencial de validade do testamento que o testador o redija pessoalmente 

e sozinho, não aceitando ajuda de ninguém, no momento da escrituração do documento” 

(HIRONAKA, 2003, p. 287). 

Conforme art. 1.876, “caput”, CC: “O testamento particular pode ser escrito de próprio 

punho ou mediante processo mecânico”. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais 
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à sua validade que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três 

testemunhas, que o devem subscrever” (Art. 1.876, § 1 o , CC) e “Se elaborado por processo 

mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, 

depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão” (Art. 

1.876, § 2 o , CC). 

A vantagem do testamento particular encontra-se na desnecessidade da presença do 

notário, porém essa vantagem também gera desvantagens, pois há um maior risco do 

documento ser extraviado, destruído, substituído ou testador ser coagido (RODRIGUES, 1967, 

p. 128-129). 

Portanto, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a sucessão pode ser dar de 

forma legítima ou testamentário, tendo três formas ordinárias de testamentos, como meio de 

garantir a expressão de vontade do testador. 

 
3.3 DA EFICÁCIA DO TESTAMENTO SUCESSÓRIO 

 
 

Considerável, ainda, a menção sobre a eficácia do testamento sucessório, para na 

sequência apresentar seu comparativo com o Testamento Vital. 

Para Maria Berenice Dias: 

 
 

[...] o testamento existe a partir do momento em que é confeccionado; é válido 

se atendidas todas as exigências legais; mas só adquire eficácia depois de 

morto o seu autor. Não identificar os diversos planos a que se sujeita a 

manifestação de última vontade instala a insegurança em temas de 

significativa importância, o que acaba gerando interpretações divergentes e 

antagônicas (DIAS, 2011, p. 435). 

 

Conforme texto constante no Instituto Brasileiro de Direito do Família, “o formalismo, 

inerente a inúmeros – se não todos – os atos e negócios jurídicos, tem por finalidade garantir a 

eficácia do testamento e permitir que a vontade do falecido seja fielmente cumprida”. Algumas 

formalidades são mais importantes que outras, “assim como algumas formalidades podem ser 

substituídas pelos sistemas, métodos e tecnologias atuais, o que gradativamente a 

jurisprudência vem adaptando aos casos concretos” (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

DE FAMÍLIA, 2014). 

Completando o posicionamento apresentado: 
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A vontade do testador prevalece sobre o rigor formal. Sempre foi assim. 

Mesmo na codificação passada, inúmeros são os julgados que garantiram a 

validade da cédula testamentária, mesmo nos casos em que não havia o 

número mínimo de testemunhas (seis), por exemplo, entre tantas outras 

formalidades gradativamente afastadas ou relativizadas nos julgamentos, de 

modo a permitir sempre a eficácia da vontade manifestada. Aliás, esse era o 

norte da interpretação testamentária, ou seja, garantir de todas as formas que 

a cláusula testamentária produzisse algum efeito, evitando sua nulidade 

apenas por aspectos solenes ou inobservâncias de aspectos que não colocavam 

em dúvida a vontade do testador (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

DE FAMÍLIA, 2014). 

 

Nesse contexto, busca-se garantir que a vontade do testador seja efetivamente aplicada 

ao caso concreto. Para tanto, ocorre a relativização de algumas formalidades, para que não se 

invalidem os testamentos, pelo simples fato de não corresponderem a rigores formais, que 

podem prejudicar a aplicabilidade da disposição de última vontade do testador. 

O atual entendimento jurisprudencial também tem seguido tal direção e de forma 

gradual, “tem relativizado o rigor solene do testamento, adaptando aos casos concretos, sempre 

com o critério de permitir eficácia ao ato que não poderá ser repetido, em face da morte de seu 

autor”. Alguns exemplos são: “número inferior de testemunhas, a não declaração de 

observância de algum requisito solene, e outras tantas exigências não são determinantes para 

afastar a aplicabilidade do testamento”, ao passo que “a demonstração de ausência de 

consciência do ato praticado, no momento de realização da cédula, passa a ser observado cada 

vez mais como determinante para sua validade e eficácia” (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

DIREITO DE FAMÍLIA, 2014). 

Desse modo, fato imprescindível para a validade e eficácia do testamento tem sido 

justamente a consciência e discernimento sobre o ato que está sendo praticado, ou seja, precisa 

haver a vontade livre e consciente na elaboração do testamento. 

Ressalta-se que a revogação do testamento afeta diretamente a eficácia dele. Trata-se 

também de um ato revogável, conforme expressamente consignado no art. 1.969. CC: “O 

testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito”, sendo 

irrevogável somente no que tange a parte em que o testamento, reconheça os filhos havidos fora 

do casamento, conforme expressamente consignado no art. 1.609, III, CC. 

Portanto, busca-se com o testamento garantir as disposições de última vontade da pessoa 

para depois de sua morte. Tais anseios produziram efeitos para terceiros, enfaticamente no que 

se refere ao patrimônio, por isso a importância em garantir que o testador esteja em plenas 

condições de discernimento e informado sobre os efeitos de seu ato. 
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3.4 DIFERENÇAS ENTRE OS INSTITUTOS DE ÚLTIMA VONTADE E DO 

TESTAMENTO VITAL 

 
Após análise detalhada do testamento sucessório, necessária sua diferenciação do 

Testamento Vital. Afinal, qual seria a relação entre ambos é o que se passa a abordar nesse 

tópico. 

O testamento sucessório é ato personalíssimo e revogável por meio do qual alguém não 

apenas dispõe, para depois de sua morte, no todo ou em parte de seus bens, mas, também, faz 

estipulações extrapatrimoniais como o reconhecimento de filhos e disposições patrimoniais 

como a imposição de cláusulas restritivas e instituição de fundação (DINIZ, 2015, p. 211). 

O testamento necessita ser interpretado para se saber seu real significado e alcance, 

considerando que se deriva de ato volitivo e, por isso, dependem de interpretação 

(GONÇALVES, 2018, p. 326). 

No testamento, “se a palavra escrita não for clara e ensejar várias interpretações, 

prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador”, de modo que “para 

poder aferi-la, torna-se necessário apreciar o conjunto das disposições testamentárias, e não 

determinada cláusula que, isoladamente, ofereça dúvida” (GONÇALVES, 2018, p. 326). 

O Testamento Vital não se trata, genuinamente de um testamento ou ato causa mortis, 

pois não se destina a produzir efeitos após a morte, e, sim, antes dela, aos pacientes terminais, 

e por isso denominada Diretivas Antecipadas de Vontade (GONÇALVES, 2018, p. 321). 

Testamento Vital é espécie das Diretivas Antecipadas de Vontade, no qual uma pessoa 

capaz e lúcida irá dispor sobre os seus cuidados, tratamentos e procedimentos que deseja ou 

não ser submetido quando estiver com uma doença grave. Para que o Testamento Vital seja 

utilizado, exigem-se dois requisitos: tratamentos terapêuticos sem possibilidade de cura e 

impossibilidade livre de o paciente se manifestar. Vale ressaltar que não se deve confundir as 

Diretivas Antecipadas com suas espécies, que podem existir em modelos diferentes, sendo o 

Testamento Vital e o Mandato Duradouro os mais populares. No Brasil, o instrumento do 

Testamento Vital é o mais conhecido e aceito pelos usuários. 

Segundo Thompson: 

 
 

Diretivas Antecipadas são instruções escritas que o paciente prepara para 

ajudar a guiar seu cuidado médico. São aplicadas a situações específicas como 

uma doença terminal ou um dano irreversível. As Diretivas Antecipadas 

produzem efeito quando o médico determina que o paciente não é mais capaz 

de decidir acerca de seus cuidados médicos (THOMPSON, 2015, p. 313, 868). 
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Assim, o uso da expressão Testamento Vital e sua relação com o testamento sucessório 

encontra-se na decorrência do fato de que ambos expressam a vontade do testador. Porém, cada 

qual a seu modo e com efeitos peculiares. 

Para Paulo Vieira de Carvalho: 

 
 

O testamento vital ou biológico não traduz uma disposição de última vontade, 

e sim um negócio jurídico inter vivos de conteúdo não patrimonial, pelo qual 

a pessoa natural, alicerçada na autonomia privada, no princípio constitucional 

da dignidade humana (art. 1º, inciso III da CRBF) e nas autorizações 

normativas acerca da liberdade que tem para se decidir sobre a própria saúde 

e o tratamento a que se deseja submeter ou não (art. 1º, inciso II, 5º, II, III, VI, 

VIII e X, ambos da CRBF, arts. 13, 14, e 15 do C e Lei 9.434/1997), antecipa 

manifestação de vontade nesse campo, de molde a evitar eventual 

impossibilidade física de fazê-lo ulteriormente (CARVALHO, 2014, p. 534). 

 

Assim, a diferenciação primordial está no fato de que o testamento sucessório produz 

seus efeitos, após o falecimento do testador, enquanto o Testamento Vital tem seus efeitos em 

vida para o testador que, por meio das disposições de última vontade, expressa seus anseios 

sobre sua própria vida, enfaticamente tratamentos que deseja, ou não, ser submetido para o caso 

de em alguma situação não poder expressá-la. 

Para Flavio Tartuce: o Testamento Vital tem a forma de ato livre, nos moldes do 107 do 

Código Civil, “bastando que seja devidamente constatada e provada, não se enquadrando nas 

complexas solenidades relativas ao testamento, um dos atos que apresenta um maior número de 

formalidades entre todos de Direito Privado” (TARTUCE, 2016, p. 404). 

Percebe-se que as Diretivas Antecipadas e o Testamento Vital são muito próximos, 

porém, não são sinônimos, sendo o Testamento uma de suas espécies. Tanto é que, ainda que o 

Testamento Vital seja a expressão da vontade da pessoa, pode o médico se recusar a cumprir o 

que foi escrito caso ele constate que o que foi escrito é contra os preceitos legais existentes, 

escassos, mas existentes, somados com a possibilidade real de cura. Conforme Tom Beauchamp 

e James Childress, o Testamento Vital é um documento de pura autonomia (BEAUCHAMP, 

2002, p. 206), vez que nesse há expressa manifestação de vontade, feita por uma pessoa que já 

foi capaz de decidir pelos seus atos, em respeito ao princípio da autonomia privada, gerando 

como consequência a dignidade dessa pessoa. 

Portanto, o testamento sucessório não pode ser confundido com o Testamento Vital, 

pois possuem conteúdos diversos, enfaticamente no momento da produção de seus efeitos. E 

ambos, apesar de lideram, de algum modo, com o evento morte, refletem ocasiões diferentes, 

assim como afetam em maior ou menor grau a vida de terceiros. 
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4 TESTAMENTO VITAL NA EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA 

 
O Testamento Vital, apesar de ser temática relativamente recente no Brasil, tem ganhado 

papel importante no cenário internacional, tendo seus primórdios em legislações de países 

europeus, latino americanos e norte americano. 

Imprescindível esta inter-relação com as legislações estrangeiras, pois o Brasil ainda 

não possui legislação sobre a questão, contendo somente enunciados esparsos, que não trazem 

exata solidez a esse conteúdo que é de suma importância. 

 
4.1 A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA 

 
 

A experiência norte-americana tem importante papel no contexto do Testamento Vital, 

inclusive no que se refere ao termo que deu origem a tal expressão no Brasil. 

Criado na década de 1960 nos Estados Unidos da América, “as Diretivas Antecipadas 

de Vontade são um gênero de documentos de manifestação de vontade para cuidados e 

tratamentos médicos” (TESTAMENTO VITAL, 2019). 

O living will foi criado nos Estados Unidos e proposto pela primeira vez em 1967 pela 

Sociedade Americana para a Eutanásia, “documento de cuidados antecipados, pelo qual o 

indivíduo poderia registrar seu desejo de interromper as intervenções médicas de manutenção 

da vida” (EMANUEL; EMANUEL, 1990, p. 10). 

A legislação norte-americana vedava o a eutanásia e o suicídio assistido. No entanto, ao 

mesmo tempo, considerava legítimo o direito do paciente de morrer com seu desejo, referindo 

por exemplo, a recusa de tratamentos, o que se relaciona aos meios ordinários de preservação 

da vida (DADALTO, 2018, p. 58). 

Membros de associações médicas do estado da Califórnia, na década de 1980, fizeram 

as Guidelines and Directive, que possuem orientações para auxiliarem o outorgante a instruir 

seu médico sobre os métodos artificiais de prolongamento da vida. As Guidelines and Directive 

estabelecem que “apenas maiores de 18 anos e capazes podem redigir uma antecipada; que ela 

será válida por cinco anos, quando será possível fazer outra; que não é válida durante a 

gravidez; que a feitura do documento de ser feita de forma livre”. E a vinculação do médico à 

diretiva antecipada de vontade está ligada à certeza dele de que o documento seja válido 

(DADALTO, 2018, p. 59). 

No ano de 1990, após casos concretos de lides judiciais que discutiam o Direito de 

morrer, causando polêmica entre a sociedade norte americana, foi a aprovada a primeira Lei 
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Federal que reconheceu a autonomia do paciente em doenças com estágio terminal, chamada 

de Patient Self Determination Act, constando expressamente as Diretivas Antecipadas de 

Vontade como gênero, tendo como espécies o living will (Testamento Vital) e o durable power 

of attorney for health care (Mandato Duradouro ou Procuração para Cuidados de Saúde) 

(ESTADOS UNIDOS, H.R.4449 – 101st Congress, 1990). 

Como os EUA foram o primeiro país a positivar sobre o Testamento Vital, propícia 

observar sobre as vantagens do instituto, como o respeito à autonomia do paciente e sua vontade 

de não lutar contra o inevitável, mas, principalmente, as desvantagens, tendo como exemplos a 

dificuldade de interação entre o médico e o paciente, a impossibilidade de se afirmar o que o 

paciente desejará diante de um diagnóstico fatal, a dificuldade de a pessoa transferir seus 

desejos para um documento, a objeção familiar e médica, a utilização de termos genéricos no 

ato documental, a falta de uma central nacional para busca do ato realizado, o custo na 

realização das disposições, entre outros. 

Não se pode esquecer que o Direito e o processo legislativo brasileiro é distinto dos 

EUA, que é baseado predominantemente no common law, e também pela característica do poder 

descentralizado normativo entre os estados, ou seja, cada estado tem sua legislação sobre o 

mesmo tema. E mais, a sociedade americana tem características e raízes diferentes do povo 

brasileiro, fator que também deve ser analisado quando houver a análise das Diretivas 

Antecipadas de Vontade norte-americana. 

Assim, não há como negar a importância da experiência norte-americana no crescimento 

e desenvolvimento do assunto no cenário brasileiro, porém não de forma absoluta. 

 
4.2 A EXPERIÊNCIA SUL-AUSTRALIANA 

 
 

A experiência sul-australiana também é de suma importância para o desenvolvimento 

de projetos legislativos e futura inserção de lei no ordenamento jurídico do Brasil. 

Na Austrália do Sul, “indivíduos entre 16 e 18 anos podem tomar decisões sobre o 

tratamento, mas apenas os maiores de 18 anos podem manifestar estas decisões por meio das 

DAV, que deverão sempre ser por escrito, com duas testemunhas” (DADALTO, 2018, p. 63). 

Nesse país, o “Poder Judiciário, poderá, em regra, rever as decisões do procurador por 

solicitação do médico ou de qualquer pessoa com interesse legítimo; contudo, esta decisão não 

pode ser revista quando o paciente estiver em fim de vida”. A legislação vai ainda mais além, 
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pois menciona que no caso de crianças, os médicos podem levar em conta a opinião delas 

(DADALTO, 2018, p. 63). 

Tal legislação possui, ainda, conteúdo que se refere às pessoas que não tenham deixado 

a DAV e, ainda assim, o médico está desobrigado à manter o tratamento em pacientes em fim 

de vida, sendo para tanto necessário que o paciente não tenha deixado documento em contrário, 

por escrito, no qual conste que ele deseja que sejam realizados todos os procedimentos de 

manutenção da vida biológica (DADALTO, 2018, p. 63). 

Resta claro que a experiência sul australiana vai além de grande parte das legislações de 

outros países, pois traz, dentre outras possibilidades, a convicção, também, de crianças que 

estão passando por tratamentos, por vezes dolorosos e se encontram no fim de vida. Possibilita, 

ainda, que o próprio médico decida sobre a não aplicação de tratamentos a pacientes, quando 

entender que eles serão submetidos a tratamentos que não trarão a cura, somente prolongando 

dores e mal estar deles, o que nitidamente fere a dignidade humana. 

Assim, tal experiência pode ser de grande valia ao Brasil, que ainda encontra-se 

engatinhando no que refere a esta temática. Entende-se que nos moldes apresentados na 

Austrália do Sul, seria além do almejado legalmente no Brasil, considerando a realidade 

brasileira bem diversa da australiana, mas, com toda certeza, a legislação australiana traz ótimo 

respaldo aos projetos legislativos brasileiros. 

 
4.3 A EXPRIÊNCIA EUROPEIA 

 
 

A experiência europeia abrange a legislação de diversos países, dentre eles com especial 

ênfase, Espanha, Portugal, França e Itália. 

Na Espanha, em Oviedo, no dia 04 de abril de 1997, foi redigida a Convenção de 

Direitos Humanos e Biomedicina ou Convenio de Oviedo, cujos signatários são os Estados- 

Membros do Conselho da Europa. Esse movimento de positivação das leis no que se refere aos 

pacientes terminais na Europa é resultante de um movimento internacional, que vem 

capitaneado por uma organização de 47 países. Registrando que alguns países europeus já 

haviam legislado sobre esse tema antes do referido Convênio, porém, ainda assim, ele se mostra 

fundamental para a consolidação da temática (DADALTO, 2018, p. 65). 

Como previsto na Lei espanhola, no art. 11 da Lei 41/2002: 

 

 
Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz 

y libre, manifiesta antecipada mente su voluntad, con el objeto de que esta se 
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cumpla en el momento en el que llegue a situa- ciones en cuyas circunstancias 

no sea capaz de expresarlo personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento 

de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo 

o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, 

además, um representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor 

suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las 

instrucciones previas (ESPANHA, 2002). 

 
Na Espanha, a pessoa maior de idade tem a possibilidade de manifestar sua vontade por 

meio das diretivas antecipadas, para que sejam, então, cumpridas quando a pessoa não puder 

expressar sua vontade, podendo contar com um representante que sirva como seu interlocutor 

na comunicação com o médico que estiver tratando do paciente que realizou suas diretivas 

antecipadas. 

Pela lei espanhola, as instruções prévias serão incluídas no histórico clínico do paciente 

e poderão ser revogadas a qualquer tempo pelo outorgante, enquanto ele for capaz. Em 02 de 

fevereiro de 2007 foi publicado no país, o Real Decreto n. 124/2007 que criou o Registro 

Nacional de Instruções Prévias, que é restrito a algumas pessoas, sendo elas: “as pessoas que 

fizeram as instruções prévias, aos representantes legais dessas pessoas ou a quem o outorgante 

tenha designado nesse documento, aos responsáveis dos registros autônomos”, e mais “as 

pessoas designadas pela autoridade sanitária da comunidade autônoma correspondente ou pelo 

Ministério de Sanidad y Consumo” (DADALTO, 2018, p. 69). 

Na França, a positivação dos direitos de pacientes, no que tange às Diretivas 

Antecipadas de Vontade, iniciou-se em 2002, contudo até o ano de 2016, quando foi aprovada 

a Lei 2016-87, elas se mostravam frágeis e sem aplicabilidade desejada (DADALTO, 2018, p. 

73-74). 

Desse modo, a lei francesa: 

 
 

[...] reconhece que as DAV vinculam os médicos, derrubando assim as críticas 

existentes em relação às legislações anteriores; estabelece que os incapazes 

também podem fazer DAV desde que com autorização judicial; reconhece que 

as DAV são instrumentos que valem apenas para o paciente em fim de vida 

revogáveis a qualquer tempo, cria um registo nacional nos moldes portugueses 

e apresenta dois moldes de DAV: um para pessoas saudáveis e outro para 

pessoas com doença grave e em fim de vida (DADALTO, 2018, p. 74). 

 

Em 2016, houve, na França, a calcificação da legislação pertinente sobre as Diretivas 

Antecipadas de Vontade, trazendo maior efetividade delas às pessoas que nela buscaram 

depositar seus anseios. 
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Em Portugal, a Lei nº 25, de 16 de julho de 2012, regulamentou “as diretivas antecipadas 

de vontade, designadamente sob a forma de Testamento Vital, e a nomeação de procurador de 

cuidados de saúde e cria o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV)” (PORTUGAL, 

2012). 

A RENTEV entrou em funcionamento apenas no dia 01 de julho de 2014, ou seja, cerca 

de dois anos após sua aprovação, operacionalizando a aplicação do instituto no país, 

enfaticamente, ao permitir acesso ao médico responsável pelo cuidado do paciente que está 

incapaz e, portanto, sem condições de expressar sua vontade de forma livre e autônoma 

(DADALTO, 2018, p. 73). 

Consta no Art. 2.º, 1 da mencionada lei que: 

 

 
As diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de 

testamento vital, são o documento unilateral e livremente revogável a qualquer 

momento pelo próprio, no qual uma pessoa maior de idade e capaz, que não 

se encontre interdita ou inabilitada por anomalia psíquica, manifesta 

antecipadamente a sua vontade consciente, livre e esclarecida, no que 

concerne aos cuidados de saúde que deseja receber, ou não deseja receber, no 

caso de, por qualquer razão, se encontrar incapaz de expressar a sua vontade 

pessoal e autonomamente (PORTUGAL, 2012). 

 

Nos termos da Lei nº 25, de 16 de julho de 2012, Art. 2.º, 2, podem constar do 

documento de Diretivas Antecipadas de Vontade ,as seguintes disposições: 

 
a) Não ser submetido a tratamento de suporte artificial das funções vitais; 
b) Não ser submetido a tratamento fútil, inútil ou desproporcionado no seu 

quadro clínico e de acordo com as boas práticas profissionais, nomeadamente 

no que concerne às medidas de suporte básico de vida e às medidas de 

alimentação e hidratação artificiais que apenas visem retardar o processo 

natural de morte; 

c) Receber os cuidados paliativos adequados ao respeito pelo seu direito a 

uma intervenção global no sofrimento determinado por doença grave ou 

irreversível, em fase avançada, incluindo uma terapêutica sintomática 

apropriada; 

d) Não ser submetido a tratamentos que se encontrem em fase 

experimental; 

e) Autorizar ou recusar a participação em programas de investigação 

científica ou ensaios clínicos (PORTUGAL, 2012). 

 

A legislação em Portugal, portanto, mostra-se detalhada ao apresentar quais Diretivas 

Antecipadas de Vontade podem constar, trazendo a determinação de que a pessoa não quer ser 

submetida a tratamentos experimentais, além da aderência aos cuidados paliativos quando da 

ocorrência de doenças graves ou irreversíveis. 
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Após mais de dez anos de discussão e de casos emblemáticos como Piergiorgio Welby, 

Eluana Englaro e DJ Fabo, a Itália aprovou no dia 14.12.2017, a Lei n. 2801, que, entre outros 

assuntos, legaliza o Testamento Vital (DADALTO, 2017). 

A lei supramencionada é mais completa publicada no mundo, deixando cristalino que 

nenhum tratamento de saúde pode “ser iniciado ou continuado sem o consentimento livre 

esclarecido do paciente, e que os profissionais de saúde são obrigados a respeitar o desejo 

expresso do paciente, estando isentos de responsabilidades cível e penal nessas situações” 

(DADALTO, 2018, p. 77). 

O art. 3º da Lei n. 2801 trata do direito do menor e do incapaz em tomar decisões sobre 

sua saúde, reconhecendo o direito dos mesmos em receber informações e a necessidade de 

judicialização de tomada de decisão quando houve conflito entre a vontade do representante e 

a indicação médica (DADALTO, 2018, p. 78). 

Desta feita, a Europa tem apresentado avanço exponencial quanto às Diretivas 

Antecipadas de Vontade e, portanto, importante influência para as ideais legislativas sobre tema 

no Brasil. 

 
4.4 A EXPERIÊNCIA NA AMÉRICA LATINA 

 
 

A legislação na América Latina não é vultuosa e expressiva como nos países já 

mencionados anteriormente. 

Em Porto Rico, no ano de 2001, foi aprovada a Lei n. 160, que reconhece, dentre outras 

peculiaridades “o direito de pessoa maior de idade, em pleno uso de suas faculdades mentais, a 

declarar previamente sua vontade sobre os tratamentos médicos caso sofra uma condição de 

terminalidade ou de EVP persistente” (DADALTO, 2018, p. 79). 

A primeira lei Argentina ocorreu na província de Rio Negro com a Lei n. 4.264 

promulgada em 19 de dezembro de 2007, em que consta no art. 1º: 

 
Artículo 1º.- Toda persona capaz tiene el derecho de expresar su 

consentimiento o su rechazo con respecto a los tratamientos médicos que 

pudieren indicársele en el futuro, en previsión de la pérdida de la capacidad 

natural o la concurrencia de circunstancias clínicas que le impidan expresar su 

voluntad en ese momento (ARGENTINA, 2007). 

 
Se passando, aproximadamente, 2 anos em nossa vizinha Argentina, foi aprovada a Lei 

26.529 de 21 de outubro de 2009, alterada pela Lei 26.742/2012, tratando dos pacientes e sua 
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relação com profissionais e instituições de saúde, relacionando à morte digna (DADALTO, 

2018, p. 84). 

O art. 6 da Lei 26.742/2012, altera o disposto na Lei 26.529/2009, passando a constar: 

 
 

Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede 

disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar 

determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones 

relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a 

cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se 

tendrán como inexistentes (ARGENTINA, 2012). 

 

Portanto, nos termos da legislação argentina, a pessoa capaz e maior de idade pode 

manifestar sua vontade por meio das Diretivas Antecipadas de Vontade, no que diz respeito à 

tratamento médicos preventivos, paliativos e outras decisões sobre sua saúde. 

No Uruguai, a Lei 18.473, de 03.04.2009 trata das Diretivas Antecipadas de Vontade, 

enfatizando o artigo 1 º: “Artículo 1º.- Toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en 

forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y 

procedimentos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceiros” 

(URUGUAY, 2009). 

Pela legislação uruguaia se faz necessária a maioridade e plenas condições psíquicas 

no momento de expressar sua vontade, não podendo tais diretivas afetar terceiros. 

Quanto aos menores, a decisão sobre cuidados de saúde cabe aos pais e tutores, mas 

deixa claro sobre a necessidade de ouvir a vontade do menor, quando ele tiver discernimento 

para fazê-lo (DADALTO, 2018, p. 86). 

Nesse contexto, importante mencionar a contribuição colombiana na Resolução 

2665/2018: 

 
O Ministério da Saúde colombiano publicou no dia 25/06/2018 a resolução 

2665/2018 que regulamenta o testamento vital, nesse país chamado de 

Documento de Voluntad Anticipada (DVA). Em 2014, a lei 1733 regulou os 

serviços de Cuidados Paliativos e dispôs em seu artigo 5º o direito do paciente 

de fazer um DVA, além de determinar no artigo 10º que caberia ao Ministério 

da Saúde a regulamentação do tema, em até seis meses após a publicação da 

lei. Nota-se, aqui, que apesar desse prazo, demorou-se quase quatro anos para 

que o Ministério da Saúde cumprisse a determinação do Poder Legislativo 

(DADALTO, 2018). 
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Portanto, mesmo não possuindo as mais enérgicas legislações sobre o tema, a América 

Latina tem caminhado a passos lentos, porém de grande importância no reconhecimento das 

Diretivas Antecipadas de Vontade aos pacientes que almejam recorrer a elas. 
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5 TESTAMENTO VITAL E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
 

Ao analisar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, conclui-se que o homem é o 

centro do ordenamento jurídico vigente e, por isso, deve ter sua posição ocupada como tal. No 

entanto, o que tem se verificado é o contrário do preconizado constitucionalmente, ocasião em 

que o homem não tem conseguido nem mesmo a efetivação da proteção de seu direito de morrer 

com dignidade. 

Ilustra Roxana Borges: 

 
 

Há situações em que os tratamentos médicos se tornam um fim em si mesmo, 

e o ser humano é simplesmente ignorado. A atenção tem seu foco no 

procedimento, na tecnologia, não na pessoa que padece. Nessas situações o 

paciente sempre está em risco de sofrer medidas desproporcionais, pois os 

interesses da tecnologia deixam de estar subordinados aos interesses do ser 

humano (BORGES, 2007, p. 231). 

 

A manutenção da vida não pode ocorrer a qualquer custo, não se pode olvidar que por 

traz do evento “morte” tem um ser humano que está sofrendo e pode ter ainda mais sofrimento, 

caso seja submetido a tratamentos extraordinários, que não irão aliviar sua dor ou trazer 

qualquer conforto ou qualidade de vida. 

De acordo com Roxana Borges: “Hoje se reivindica a reapropriação da morte pelo 

próprio doente. Há uma preocupação sobre a salvaguarda da qualidade de vida da pessoa, 

mesmo na hora da morte” (BORGES, 2007, p. 231). 

Portanto, a Dignidade da Pessoa Humana precisa estar em primeiro lugar e ela pode 

estar presente no direito de morrer, na aceitação do fim de uma vida, mesmo que esse não seja 

o desejo dos familiares do paciente. 

O argumento precípuo contrário a qualquer hipótese de morte com intervenção decorre 

da compreensão do direito à vida como um direito fundamental absoluto. No Brasil, essa 

“valorização máxima da vida biológica e do modelo biomédico intensivista e interventor tem sua 

origem em algumas doutrinas morais abrangentes, muitas de cunho religioso, que penetram na 

interpretação jurídica” (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 246-247). 

Não há como negar o papel da religião no estado brasileiro que, apesar de laico, sofre 

imponente influência religiosa, porém essa não pode ser a justificativa para a não aplicabilidade 

das Diretivas Antecipadas de Vontade, às quais reitera-se que se encontram relacionadas à 

dignidade da pessoa humana. 
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Para Diaulas Costa Ribeiro: “ninguém, nem com risco de vida, será constrangido a 

tratamento ou a intervenção cirúrgica, em respeito à sua autonomia, um destacado direito desta 

Era dos Direitos que não concebeu, contudo, um direito fundamental à imortalidade” 

(RIBEIRO, 2005, p. 112-120). Assim, se todos irão, em algum momento, morrer, por que essa 

ocasião não pode também estar rodeada de dignidade da pessoa humana e demonstrar a 

autonomia da vontade do paciente? 

Fica claro que autonomia deve ser respeitada, por mais que os familiares, amigos e até 

os médicos sejam contra, salvo quando houver alguma violação das normas éticas da medicina 

devidamente justificada pelo profissional da saúde que está trabalhando no caso ou alguma 

ilegalidade na confecção do Testamento Vital pois, caso contrário, a dignidade será abalada ou 

até mesmo sucumbirá, atingindo o paciente testador e a ordem constitucional. 

 
5.1 APLICABILIDADE DO TESTAMENTO VITAL PARA A EFETIVAÇÃO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO MOMENTO FINAL DA VIDA 

 
A aplicabilidade jurídica está relacionada aos elementos jurídicos que somados dão 

base para que o Testamento Vital no Brasil seja válido. Essa união se faz pela existência de 

normativas infra legais, decisões judiciais e a doutrina existente sobre o presente assunto. A 

omissão legislativa levou o Conselho Federal de Medicina a ter a iniciativa em normatizar as 

Diretivas Antecipadas de Vontade no Brasil, uma forma de proteger os médicos de casos de 

responsabilidade civil, inclusive. 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges: 

 
 

[...] a ciência e a tecnologia dela decorrente permitem ao homem uma 

intervenção direta no seu destino, devendo a rede social garantir que o ser 

humano é um fim em si mesmo, na sequência de um valor que lhe é intrínseco 

e portanto auto-realizador. A tecno-ciência deve então construir a autonomia 

da pessoa e não sua instrumentalização (NUNES; MELO, 2011, p. 19). 

 
A pessoa como fim em si mesmo deve ter sua dignidade humana e autonomia de 

vontade, respeitadas, veementemente, por serem direitos garantidos na Constituição Federal 

vigente. 

Encontra-se um denominador comum na necessidade de realizar interesses e funções 

que merecem tutela e que são socialmente úteis. “E na utilidade social existe sempre a exigência 
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de que os atos e atividades não contrastem com a segurança, a liberdade e a dignidade humana” 

(PERLINGIERI, 2007, p. 19). 

Para Röhe “a dor e o sofrimento tornaram-se desvalores rejeitados por uma sociedade 

adoradora do corpo e da perfeição”, por isso “a necessidade de uma medicina operante que 

assegure aos homens o seu bem-estar físico e mental, proporcionando uma boa morte, mais 

humana e capaz de ser compreendida” (RÖHE, 2004, p. 123). 

Leciona Ribeiro: 

 
 

[...] a morte digna também é um direito humano. E por morte digna se 

compreende a morte sem dor, sem angústia e de conformidade com a vontade 

do titular do direito de viver e de morrer. E nesse sentido é paradoxal a postura 

social, muitas vezes emanada de uma religiosidade que a religião desconhece, 

que compreende, aceita e considera ‘humano’ interromper o sofrimento 

incurável de um animal, mas que não permite, com o mesmo argumento – 

obviamente sem a metáfora - e nas mesmas condições, afastar o sofrimento de 

um homem capaz e autônomo (RIBEIRO, 2006, p. 1.752). 

 
Assim, na atualidade falar somente em uma boa vida não é suficiente, deve-se prezar 

pelo direito à boa morte, no sentido de que ela não venha eivada de sofrimento desnecessário, 

se esse não é o desejo do paciente. 

É “precisamente no ambiente da morte com intervenção que cabe discutir a visão da 

dignidade que impõe ao indivíduo a vida como um bem em si”. É em situações extremas 

que“aparecem outros direitos e interesses que competem com o direito à vida, impedindo que 

ele se transforme em um insuportável dever à vida”. De modo que, “em uma infinidade de 

situações, a dignidade é o fundamento da valorização da vida, na morte com intervenção as 

motivações se invertem” (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 247). 

Roxana Borges trata da necessidade de promover uma nova proposta da morte pelo 

próprio doente, pois “Há uma preocupação sobre a salvaguarda da qualidade de vida da pessoa, 

mesmo na hora da morte. Reivindica-se uma morte digna, o que significa ‘a recusa de se 

submeter a manobras tecnológicas que só fazem prolongar a agonia” (BORGES, 2001, p. 284). 

Segundo Flávio Tartuce: 

 
 

[...] acredita na existência de um direito de morrer com dignidade, o que é 

retirado da clausula geral de tutela da pessoa humana constante do art. 1, 

inciso III, da Constituição Federal. Trata-se de verdadeiro direito da 

personalidade, que deve ser reconhecido amplamente nas relações privadas 

existentes entre médicos e pacientes; e entre ambos e o hospital, seja ele 

público ou privado. Em reforço, tal direito deve prevalecer na ponderação ou 
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na escolha moral em relação ao direito de se prolongar a vida de forma 

desnecessária (TARTUCE, 2016, p. 403). 

 
Preconiza-se que o direito de morrer com dignidade também se encontra inserido no 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, constante na Constituição Federal de 1988. 

Portanto, deve ser respeitado em todas as áreas e fases da vida humana. 

 
5.2 DA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
 

Mister é a desmistificação da morte como a pior situação pela qual a pessoa pode passar, 

pois há casos em que o falecimento traz ao paciente alívio de suas dores, que nenhum 

tratamento médico poderia proporcionar. 

Consoante Leo Pessini: 

 
 

Nasce uma sabedoria a partir da reflexão, da aceitação e da assimilação do 

cuidado da vida humana no sofrimento do adeus final. Entre dois limites 

opostos: de um lado, a convicção profunda que brota das culturas das religiões 

de não matar ou abreviar a vida humana sofrida (eutanásia); do outro lado, a 

visão e o compromisso para não prolongar a dor, o sofrimento, a agonia, ou 

pura e simplesmente adiar a morte (distanásia, tratamento fútil, obstinação 

terapêutica). No não matar e no não agredir terapeuticamente está o amarás, 

isto é, o cuidado da dor e do sofrimento humano, que em última instância 

aceita a morte e faz desta experiência o último momento de crescimento de 

vida [...] (PESSINI, 2003, p. 406). 

 

Apesar dos preceitos religiosos se direcionarem contra o Testamento Vital, entendendo 

como a promoção da morte, na verdade, o sentido de tal instituto não é esse e, sim, evitar 

sofrimento e dor ao paciente que irá padecer de qualquer modo, pois não há como se evitar o 

fim da vida. 

No Brasil, há pouca educação sobre o tema, sendo necessária uma maior discussão sobre 

a obstinação terapêutica, pois o conceito atual de morte digna demonstra uma interpretação 

extensiva, que permite inferir que, “para a maior parte da população brasileira, a morte é digna 

se, antes do desfecho, a vida biológica foi estendida tanto quanto possível, com o uso de todo o 

aparato tecnológico existente” (DADALTO, 2019, p. 8). 

Consoante Luciana Dadalto: 

 
 

Dessa feita, parece claro que, em que pese inexistir previsão legal específica 

sobre eutanásia e suicídio assistido, o ordenamento jurídico brasileiro permite 

a defesa da morte digna como um direito fundamental e, nessa perspectiva, 
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não poderia o Estado tolher a forma que o indivíduo se utiliza para alcançar 

esse direito (DADALTO, 2019, p. 9). 

 
A Dignidade da Pessoa Humana como direito fundamental deve ser garantida ao 

paciente que se encontra no estágio de fim de vida, relativizando assim o direito à vida também 

garantido no ordenamento jurídico pátrio, pois a vida necessita estar junto à dignidade, senão 

não possui razão de ser. 

O “fenômeno da medicalização da vida pode transformar a morte em um processo longo 

e sofrido” (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 237). 

O uso de medicamentos como meio de perdurar a vida humana reflete a cultura nacional 

em que se busca a qualquer custo manter a vida, mesmo que sem sua dignidade intrínseca. 

Conforme Luciana Dadalto: 

 
 

Em um Estado Democrático de Direito, morte digna deve ser entendida como 

a possibilidade que o indivíduo portador de uma doença ameaçadora da vida 

tem de escolher como deseja morrer. Não se trata, a princípio, de legitimar o 

desejo de morrer, mas de reconhecer que, em estados clínicos em que a 

irreversibilidade da doença está instaurada, é direito do paciente escolher 

como deseja vivenciar sua própria terminalidade (DADALTO, 2019, p. 9). 

 

Não há incitação à morte ou o desejo de morrer, nos casos de Diretivas Antecipadas de 

Vontade, a morte irá ocorrer e pode vir com dores e aflições, ou de modo menos agonizante e 

digno. 

Nesse interim, “enquanto os pacientes brasileiros com situações irreversíveis não 

puderem escolher como desejam morrer, estaremos usando o termo morte digna para acalentar 

nossa alma e fingir que proporcionamos dignidade no fim da vida”, quando a realidade é diversa 

e se está somente proporcionando uma mentira misericordiosa (DADALTO, 2019, p. 9). 

Infere-se, ainda, que somente a aprovação da lei e a implementação de um banco digital 

de Testamento Vital para que a população tome conhecimento do documento não são 

suficientes, é necessário que haja investimento na educação para a morte (DADALTO, 2018, 

p. 73). 

Portanto, medidas socioeducativas e educação sobre a matéria são imprescindíveis para 

que as pessoas tenham conhecimento do que efetivamente são as disposições de ultima vontade, 

esclarecendo que sobre seus benefícios e situações em que efetivamente serão aplicadas. Que 

não se trata de uma imposição e que as pessoas ficaram sem o devido tratamento, caso a 

legislação sobre o assunto seja promulgada. 
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5.3 DA   AUSÊNCIA   DE LEGISLAÇÃO   PERTINENTE   E A NECESSIDADE DE 

ELABORAÇÃO DE LEI SOBRE O TEMA NO BRASIL 

 
Por mais que falte Lei Federal geral sobre o tema, é perfeitamente possível aceitar a 

validade das Diretivas Antecipadas de Vontade no Brasil por meio de suas espécies como o 

Testamento Vital, por força da interpretação dos princípios e normas constitucionais e 

infraconstitucionais, bem como pela posição de aceitação dos Tribunais brasileiros. 

Observa-se que, apesar da relevância da temática ora mencionada, ela não possui 

legislação especifica e sólida, contendo somente enunciados esparsos que, nitidamente, não são 

suficientes para abranger situações como as já expressas, que demandam maior atenção e 

cautela de toda a sociedade. 

Outros benefícios do Testamento Vital, conforme Miguel Angel Sánchez, é a redução 

do medo em situações de doenças graves, o aumento da autoestima do paciente, o aumento da 

comunicação e relação entre médico e paciente, proteção do médico contra reclamações ou 

responsabilidade civil, um caminho a seguir estipulado pelo Testador gerando alívio para a 

família que teria que decidir na ausência do Testamento Vital e a economia de recursos da saúde 

(GONZÁLES, 2006, p. 91-137). 

Mesmo não existindo uma lei exclusiva, a confecção do testamento vital exige que o 

requerente tenha mais de 18 anos e seja capaz, tendo a validade do documento até o momento 

em que “o paciente decidir por revogá-lo, sendo recomendado lavrar uma escritura pública 

perante os tabeliães de notas e, se possível, armazená-lo em um banco de dados online, desde 

que específico para tal, além de seguro e confiável” (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 

DE FAMÍLIA, 2016). 

Contudo, é de suma importância que se tenha uma lei específica, pois há pontos que 

precisam ser legislados, como “exemplo: quem pode fazer o Testamento Vital; qual o conteúdo 

lícito desse documento; necessidade ou não de lavratura em cartório de notas; necessidade ou 

não de testemunhas; prazo de validade; criação do Registro Nacional de Testamento Vital” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 2016). 

Segundo Diaulas Costa Ribeiro: 

 
 

A suspensão de esforço terapêutico necessita de uma manifestação de vontade 

do paciente, a qual deve ser feita antes da perda de sua capacidade civil, no 

contexto das diretivas antecipadas. Para que isso seja possível, quatro 

alternativas se apresentam: uma escritura pública feita em cartório, no qual o 

paciente declara não aceitar a obstinação terapêutica, nem ser mantido vivo 
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por aparelhos, especificando, ainda, que tipo de tratamento tolerará; uma 

declaração escrita em documento particular, uma simples folha de papel 

assinada, de preferência com firma reconhecida; uma declaração feita a seu 

médico assistente – registrada em seu prontuário, com sua assinatura. A quarta 

alternativa refere-se àquele paciente que não teve oportunidade de elaborar 

diretivas antecipadas mas que declarou a amigos, familiares etc. sua rejeição 

ao esforço terapêutico nos casos de estado vegetativo permanente ou de 

doença mental: a justificação testemunhal da vontade (RIBEIRO, 2006, p. 

281). 

 
É preciso pensar que não haverá ausência de tratamento terapêutico àqueles que desejam 

passar por eles o que se tem, na verdade, é o respeito à vontade dos que não anseiam serem 

submetidos a tratamentos tidos como extraordinários e que não irão trazer a cura e nem mesmo 

balsamo ao paciente. 

Nesse esteio, importante que o desejo do paciente tenha sido realizado por meio de 

escritura pública feita em cartório ou uma simples folha de papel assinada, de preferência com 

firma reconhecida, pois assim há maior validade da vontade expressada pelo paciente. 

Em Sentença da Ação Civil Pública n. 0001039-86.2013.4.01.3500 da 1ª Vara Goiânia, 

Justiça Federal. Seção Judiciária do Estado de Goiás, a Juíza Maria Maura Martins Moraes 

Tayer declarou: 

 
Todavia, dado o vazio legislativo, as diretivas antecipadas de vontade do 

paciente não encontram vedação no ordenamento jurídico. E o Conselho 

Federal de Medicina não extrapolou os poderes normativos outorgados pela 

Lei nº 3.268/57. [...] A Resolução CFM nº 1995/2012 apenas regulamenta a 

conduta médica perante a situação fática de o paciente externar a sua vontade 

quanto aos cuidados e tratamentos médicos que deseja receber ou não, na 

hipótese de se encontrar sem possibilidade de exprimir sua vontade. [...] A 

resolução tem efeito apenas na relação ético-disciplinar existente entre os 

Conselhos de Medicina e os médicos, mas não tem o condão de criar direitos 

ou obrigações, sobretudo nas esferas cível e penal. Com efeito, uma vez 

respeitadas as prescrições ali dispostas, não caberá aos Conselhos a imposição 

de quaisquer sanções ético-disciplinares ao médico (JUSTIÇA FEDERAL. 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, 2014). 

 

Desse modo, a ausência legislativa sobre as diretivas antecipadas de vontade não 

desencadeia a vedação de sua utilização, mas com certeza gera insegurança jurídica. A criação 

de lei especifica traria maior tranquilidade ao médico e ao paciente que pretendem se utilizar 

de tais diretivas, pois a Resolução do Conselho Federal de Medicina auxilia na elucidação da 

questão, contudo, não cria direitos e obrigações. 

De forma esperançosa, atualmente, tramita no Senado Federal substitutivo do Projeto 

de Lei 149/2018, em anexo, que, se for um dia sancionado, trará segurança e credibilidade para 
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o instituto das Diretivas Antecipadas de Vontade. Pontos importantes em tal projeto são da 

possibilidade do menor entre 16 e 18 anos de declarar sua vontade sobre o fim de vida, efeito 

erga omnes, proibição de disposições sobre questões patrimoniais, supremacia da vontade do 

paciente frente aos familiares na doação de órgãos, decisão sobre ritos fúnebres, a não exigência 

de laudo médico para atestar as condições psíquicas do paciente, a criação de um registro 

nacional para que se possa buscar digitalmente a existência da confecção de uma Diretiva, a 

utilização de cuidados paliativos, a vedação à obstinação terapêutica, possibilidade dos 

profissionais de saúde de se recusarem em realizar as Diretivas e os casos no qual o profissional 

não poderá se opor (BRASIL, 2018). 

Dos pontos negativos, se destaca a invalidade das Diretivas Antecipadas feita por 

pacientes com doenças psíquicas e/ou com demência, mas com a capacidade cognitiva 

saudável. Tal ponto no projeto de lei é expressado de forma genérica, podendo gerar injustiças 

e desiquilíbrios para pessoas que possuem tais doenças. 

Outro lapso é o reconhecimento apenas do Testamento Vital e a Procuração para 

Cuidados de Saúde, tendo em vista a amplitude de documentos que compõem o gênero das 

Diretivas Antecipadas de Vontade como, por exemplo, ordens de não reanimação, diretivas 

para demência, psiquiátricas e plano de parto. 

A possibilidade de competência para o mandatário na Procuração para Cuidados de 

Saúde é outro ponto merecedor de críticas, restringindo aos herdeiros, legatários e beneficiários 

de seguros ou de assistência social. Ora, não existe melhor pessoa que o próprio outorgante para 

escolher qual pessoa é de sua confiança, sendo normal a nomeação de pessoas que não tenham 

vínculo familiar. São poucas as opções dadas pelo legislador, ferindo diretamente a autonomia 

privada do outorgante, podendo, assim, gerar um descrédito na utilização da espécie Procuração 

para Cuidados de Saúde. 

Conclui-se que, para as Diretivas Antecipadas de Vontade e suas espécies possam gerar 

segurança jurídica, a existência de uma Lei Federal é de suma importância. A discussão e 

ajustes no projeto de Lei do Senado 149/2018 são necessários, não apenas na ciência do Direito, 

mas, também, com a classe médica, para que se torne em uma Lei moderna, completa e eficaz, 

evitando-se controvérsias, discussões e possíveis lides judiciais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Ao realizar o Testamento Vital, a intenção é garantir o respeito a princípios 

constitucionais da dignidade humana, da autonomia privada e da liberdade, sendo esses de 

extrema importância para que uma sociedade seja livre, justa e evoluída. Já se foram os dias em 

que somente pelo fato de a pessoa estar no final de sua vida, ela não tinha os mesmos Direitos 

que teria em seu auge de vida. 

O paciente deverá ter sua autonomia privada respeitada garantindo, assim, os seus 

anseios e planejamentos individuais de vida. A assistência do médico na elaboração do 

Testamento Vital também é de suma importância, pois assegura a elaboração mais técnica e 

precisa do ato, garantindo que, no futuro, quando o instrumento vier a ser utilizado, não haja 

nenhuma cláusula ineficaz ou nula e mais, acaba por aproximar a relação de confiança e 

segurança do paciente com seu médico. 

A elaboração do ato, quando possível, deverá ser feita por meio de Instrumento Público 

pelo Tabelião de Notas, pois ele vai garantir que todas as normas que envolvam um negócio 

jurídico sejam respeitadas, gerando segurança jurídica e eficácia de produção de efeitos no 

tempo, além da geração de conhecimento perante terceiros, por meio de plataforma digital 

nacional da classe notarial que demonstra a existência do ato. 

Sua confecção ocorrerá em momento de capacidade civil plena, devendo ter o testador 

discernimento e lucidez. A utilização do ato será apenas em casos de doenças irreversíveis ou 

incuráveis, que levou o paciente ao estado de incapacidade a ponto de não poder tomar suas 

decisões. No caso, o Testamento Vital é um meio para que as vontades do enfermo sejam 

respeitadas. 

Reitera-se que a expressão Testamento Vital é, de certo modo, equivocada, pois remete 

ao testamento sucessório que, contrariamente ao Testamento Vital, que tem seus efeitos na 

vida do paciente, o sucessório produz seus efeitos para após a morte do testador, ou seja, 

terceiros serão atingidos por tais disposições, o que não ocorre no Testamento Vital, que trata 

enfaticamente de uma opção do testador, em não podendo se manifestar oportunamente, deixar 

decidido e consignado a quais os tratamentos pretende ser submetido, em caso de doenças 

terminais ou demência severa. 

A escolha por realizar, ou não, determinados tratamentos não se vincula em nada com 

eutanásia, que é a decisão por antecipar a morte, assim como não se refere ao suicídio assistido. 
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No Testamento Vital, a opção será pelo não tratamento extraordinário ou fútil, que são 

aqueles que não oferecem benefício real ao paciente, mas como regra a manutenção e utilização 

de tratamentos paliativos, que proporcionam conforto, bem estar e a ausência de dor, quando a 

ciência médica permitir, ocorrendo a morte de forma natural e não forçada. Esse tratamento 

paliativo é basicamente o conceito da ortotanásia, totalmente admitido pelas normas, julgados 

e doutrinas existentes no Brasil. 

O médico terá direito à objeção com base em sua consciência, conhecimentos técnicos 

e éticos, fatores esses que em nada preocupam, uma vez que é uma classe extremamente 

profissional, estudiosa, competente e, em matéria de Diretivas Antecipadas de Vontade no 

Brasil, foram os pioneiros em defender tal instituto. Acredita-se que sempre buscam o que for 

de melhor ao paciente. Porém, não havendo uma justificativa técnica e robusta por parte do 

médico que se opõe ao Testamento Vital, tal Diretiva Antecipada deve ser respeitada e vincular 

o médico e os demais profissionais do caso. 

O Testamento Vital traz também maior respaldo ao quadro de médicos que atuam com 

o paciente e com legislações sobre a temática, correrão menos riscos de serem penalizados civil 

e criminalmente por seus atos que somente estarão expressando um anseio do paciente. 

A família também deve respeitar as declarações dispostas no Testamento Vital, pois a 

autonomia privada é única, pessoal e exclusiva do paciente, garantindo, assim, o exercício do 

direito de ser o detentor de suas decisões e existência. É a manutenção de respeito com o seu 

familiar. 

No mais, o Testamento Vital irá, no mínimo, trazer segurança jurídica nas relações 

familiares, pois, no momento da escolha de realizar ou não um tratamento doloroso, a 

disposição em Testamento Vital irá esclarecer qual é a vontade do paciente. 

Ademais, menciona-se que as Diretivas Antecipadas de Vontade garantem não apenas 

a autonomia de vontade, liberdade e Dignidade da Pessoa Humana do paciente mas, também, a 

dignidade da família, pois a extensão do paciente é seu seio familiar. 

Apesar da ausência legislativa sobre o Testamento Vital no Brasil, a experiência 

estrangeira traz fértil material para a elaboração de lei sobre Diretivas Antecipadas de Vontade, 

pois, com a análise de leis presentes em outros países, é possível verificar quais têm se 

apresentado mais efetivas aos anseios da sociedade. 

Conclui-se que o Testamento Vital no Brasil é válido, seguindo a ordem de países 

desenvolvidos ao redor do mundo, tendo como justificativa uma interpretação principiológica 

do ordenamento jurídico nacional. 
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A grande falha até o momento é a ausência de Lei específica sobre o caso que, por mais 

que exista o substitutivo do Projeto de Lei do Senado 149/2018, ainda é uma promessa. 

Regulamentar algumas lacunas como prazo de validade, idade mínima para agir como Testador, 

limites na elaboração das Diretivas, e especialmente auxiliar no conhecimento da população 

desse instituto tão importante, que pode ser utilizado no final da vida, garantirá menos 

sofrimento ao doente, seus familiares, médicos e toda sociedade de forma indireta. 

Garantir ao cidadão o Direito de confeccionar um Testamento Vital é reconhecer a 

autonomia, dignidade e liberdade desse sujeito, preceitos constitucionais que estruturam a nossa 

sociedade, valorizando a pessoa e a paz jurídica. 
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ANEXO – PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 149, DE 2018 

 
 

Dispõe sobre as diretivas de vontade sobre tratamentos de saúde 
 

 

Art. 1º Esta Lei disciplina as diretivas antecipadas de vontade sobre tratamentos de 

saúde. 
 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, são adotadas as seguintes definições: 

– diretivas antecipadas de vontade: manifestação documentada por “escritura pública 

sem conteúdo financeiro” da vontade da pessoa declarante quanto a receber ou não receber 

determinados cuidados ou tratamentos médicos, a ser respeitada quando ela não puder 

expressar, livre e autonomamente, a sua vontade; 

– representante: pessoa designada pelo declarante no documento de suas diretivas 

antecipadas de vontade, para decidir por ele sobre os cuidados à sua saúde, nas situações em 

que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua vontade; 

– pessoa em fase terminal de doença ou acometida de grave e irreversível dano à saúde: 

pessoa em estágio avançado de doença incurável e progressiva ou vítima de grave e irreversível 

dano à saúde, cujo prognóstico, em ambos os casos, seja de morte iminente e para a qual, de 

acordo com a melhor evidência científica, não exista perspectiva de melhora do quadro clínico 

mediante a instituição de procedimentos terapêuticos; 

– cuidados paliativos: procedimentos indispensáveis para promover a qualidade de vida 

e a dignidade do paciente, mediante prevenção e tratamento com finalidade de alívio de dor e 

de sofrimento de natureza física, psíquica, social e espiritual; 

– procedimentos desproporcionais, fúteis ou extraordinários: procedimentos 

terapêuticos que, no caso concreto do paciente, não são capazes de promover melhor qualidade 

de vida e cujas técnicas podem impor sofrimentos em desproporção com os possíveis benefícios 

delas decorrentes. 

 
Art. 3º Toda pessoa maior e capaz tem o direito de declarar, de forma antecipada, a sua 

vontade de receber ou não receber determinados tratamentos médicos em época futura, quando 

se vislumbra estar em condição clínica que se enquadre na situação definida no inciso III do 

art. 2º e não puder, em função de sua condição de saúde, expressar autonomamente a sua 

vontade. 
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§ 1º A declaração especificada no caput, para ser reconhecida pelos profissionais de 

saúde e pelos serviços de saúde, deverá estar expressa por meio de escritura pública sem 

conteúdo financeiro, lavrada em Cartório competente. 

§ 2º Apenas os cuidados ou procedimentos considerados desproporcionais, fúteis ou 

extraordinários, inclusive hidratação e alimentação artificiais que apenas visem a retardar o 

processo natural de morte, poderão ser alvo de disposições sobre interrupção de tratamento nas 

diretivas antecipadas de vontade, vedando-se a recusa a tratamentos paliativos. 

§ 3º Durante a vigência de gravidez, só poderão ser atendidas as diretivas antecipadas 

de vontade que não comprometam a vida do nascituro. 

 
Art. 4º O documento contendo as diretivas antecipadas de vontade poderá ser revogado 

ou modificado, no todo ou em parte, a qualquer momento, pelo próprio autor, inclusive por 

meio de declaração verbal diretamente ao prestador dos cuidados à saúde. 

Parágrafo único. O médico assistente deverá registrar em prontuário qualquer alteração 

de diretiva antecipada de vontade feita mediante declaração verbal. 

 
Art. 5º Desde que apresentadas em documento nos termos do § 1º do art. 3º desta Lei, 

as diretivas antecipadas de vontade deverão ser obrigatoriamente acatadas por profissionais de 

saúde e serviços de saúde, públicos ou privados, bem como por familiares, responsáveis legais 

e representante do declarante, naquilo em que não contrariarem as disposições desta Lei e das 

demais normas vigentes. 

Parágrafo único. É lícita aos profissionais de saúde a não observância das diretivas 

antecipadas de vontade nas seguintes situações, com o devido registro no prontuário do 

paciente: 

– quando elas estiverem em desacordo com os preceitos éticos da sua profissão; 

– em situações de urgência ou de perigo imediato para a vida do paciente, quando o 

acesso a elas implicar demora no atendimento e, consequentemente, risco para a saúde ou a 

vida do declarante; 

– quando elas estiverem em evidente desatualização diante do progresso dos meios 

terapêuticos. 
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Art. 6º É facultado ao declarante a designação, no documento de diretrizes antecipadas 

de vontade, de uma pessoa adulta e capaz como seu representante, para que tome as decisões 

sobre os cuidados à sua saúde, quando não o puder fazer diretamente. 

Parágrafo único. O representante especificado no caput pode renunciar à função, 

mediante documento escrito. 

 
Art. 7º O médico, no atendimento de paciente em fase terminal de doença ou acometida 

de grave e irreversível dano à saúde, procurará se informar sobre a existência de documento de 

diretivas antecipadas de vontade, fazendo constar essa informação do prontuário do paciente. 

Parágrafo único. Sempre que possível, quando existir, o documento de diretivas antecipadas de 

vontade será anexado ao prontuário do paciente. 

 
Art. 8º É assegurado aos profissionais de saúde o direito à objeção de consciência 

quando solicitados a cumprir o disposto no documento de diretivas antecipadas de vontade. 

§ 1º O profissional que recorrer ao direito previsto no caput deverá justificar no 

prontuário os motivos da objeção. 

§ 2º A objeção de consciência só é passível de ocorrer quando for possível garantir o 

atendimento por outro profissional de saúde, de forma a não privar o paciente da devida 

assistência à saúde. 

 
Art. 9º No ato da admissão de paciente adulto para internação, os serviços de saúde 

coletarão informação sobre a existência de documento de diretivas antecipadas de vontade e, 

na sua falta, informarão sobre a possibilidade de o paciente elaborar tal documento. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, os serviços de saúde, públicos e 

privados, disporão de profissionais capacitados para prestar esclarecimentos sobre o documento 

de diretivas antecipadas de vontade aos pacientes que assim o desejarem. 

 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias da data de sua publicação 

oficial. 


