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RESUMO

Esta monografia tem por objeto o estudo do Testamento Vital à luz dos princípios da

autonomia da vontade e da dignidade da pessoa humana. A declaração prévia de vontade para

o fim da vida é hoje uma realidade discutida no âmbito jurídico e das ciências da saúde. Com

a aprovação da Resolução de nº 1.995 do Conselho Federal de Medicina em 2012, foi trazido

à  luz  o  debate acerca da  possibilidade  da própria  pessoa,  detentora de  autonomia  de sua

vontade e em pleno gozo de suas faculdades mentais, decidir sobre o próprio tratamento caso

ocorra condição superveniente que o impossibilite de deliberar a respeito. Daí podemos tirar

duas conclusões válidas que conduzirão o nosso estudo, a saber: (i) a validade do referido

documento está calcada no princípio da autonomia da vontade, visto que essa possibilidade de

escolha se dá no campo das decisões pessoais, portanto, direito personalíssimo; (ii) o referido

documento tem valor  definitivo no que tange  ao  princípio da dignidade  humana,  eis  que

ninguém deve ser obrigado a se submeter a tratamento médico, eis que a Constituição da

República institui o direito à vida, não o dever à vida, razão pela qual não se pode admitir que

o paciente seja submetido a tratamento ou cirurgia contra a sua vontade. Como metodologia,

aproprio-me da análise de livros, revistas, artigos bem como de julgados sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE:  testamento  vital;  autonomia  da  vontade;  princípio  da

dignidade da pessoa humana; direito; dever. 



ABSTRACT

This monograph is engaged in the study of living will to the principles of freedom of

choice and dignity of the human person. Prior declaration of intent  to the end of life is a

reality today discussed the legal framework and the health sciences. With the approval of the

number of Resolution 1995 of the Federal Council of Medicine in 2012, was brought to light

the debate about the possibility of that person, owner of autonomy of his will and in good

standing  of  their  mental  faculties  decide  on  their  own  treatment  if  occurs  supervening

condition that makes it impossible to resolve on. Hence we can take two valid conclusions

that will lead our study, namely: (i) the validity of the document is grounded on the principle

of freedom of choice, since this choice is given in the field of personal decisions, so personal

right ;  (ii)  the  document  has  definite  value in  relation to  the principle of  human dignity,

behold,  no  one  should  be  forced  to  undergo  medical  treatment,  behold,  the  Constitution

establishes the right to life, not a duty to life, reason why we can not admit that the patient is

undergoing treatment or surgery against their will. The methodology aproprio me the analysis

of books, magazines, articles as well as judged on the subject.

KEYWORDS: living will; freedom of choice; principle of human dignity; right; to

owe.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO…………………………………………………………………….1

CAPÍTULO  1:  O  direito  de  morrer  e  a  medicina:  um  olhar

interdisciplinar……………………………………………………………………...3

1.1:  Breves  histórico  e  considerações  acerca  do  princípio  da  autonomia  da

vontade………………………………………………………………………………...5

2. CAPÍTULO 2: Consentimento livre e esclarecido……………………………….9

3. CAPÍTULO 3: Diretivas Antecipadas……………………………………………12

3.1. Modalidades tradicionais:

3.1.1 Mandato Duradouro………………………………………………………………13

3.1.2. Testamento Vital………………………………………………………………….15

3.1.3. Aspectos jurídicos do Testamento Vital………………………………………….19

3.1.4. O Testamento Vital no ordenamento jurídico brasileiro e a Resolução nº 1995/2012 do

Conselho Federal de Medicina…………………………………………………………21

4. CAPÍTULO  4:  Apontamentos  em  relação  a  estudo  de  caso:  O  caso  Irineu

Mariani……………………………………………………………………………….25

4.1. O direito à vida e o dever de viver……………………………………………….27

4.2. O Testamento Vital à luz da autonomia da vontade e do princípio da dignidade da pessoa

humana………………………………………………………………………………...31

CONCLUSÕES………………………………………………………………………35

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………….38

Fontes Bibliográficas…………………………………………………………………

Fontes Eletrônicas……………………………………………………………………

Fontes Normativas…………………………………………………………………...



INTRODUÇÃO

 Com o avanço da medicina em relação à tecnologia associada à continuidade da vida

dos pacientes  e,  aliado  a isso,  temos,  como projeção  do direito  personalíssimo,  a  pessoa

humana como centro e principal destinatário da ordem jurídica privada.

Abre-se, dessa maneira, o debate acerca da melhor hora de encerrar a própria vida ou

de simplesmente não permitir que se procedam com os meios necessários para retardá-la. No

Brasil,  não temos legislação dispondo acerca do tema. Temos, apenas,  uma Resolução do

Conselho Federal de Medicina,  a saber, a Resolução nº 1995/2012 que prevê as Diretivas

Antecipadas de Vontade.

Nos  exatos  termos  da  referida  resolução,  define-se  as  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 vontade1.”

Com base nas informações acima colacionadas, o presente estudo visa tratar acerca

do Testamento Vital à luz dos princípios da autonomia da vontade e da dignidade da pessoa

humana. Temos, de fato, o direito de viver dignamente se não podemos nem dispor acerca dos

tratamentos  pelos quais  o nosso corpo será submetido? A Constituição da República trata

sobre o direito à vida, mas até quando isso passa de um direito e se torna um dever nos casos

de manejo das espécies das Diretivas Antecipadas de Vontade?

De acordo com o art. 13 do Código Penal Brasileiro, a ortotanásia é tratada como

crime. Não temos sequer legislação regulando o tema, mas, tão somente, uma Resolução do

Conselho Federal de Medicina. Através de uma simples leitura da Resolução, podemos chegar

a três conclusões: (i) o legislador do CFM se preocupou com a questão de que a decisão do

paciente deveria ser feita antecipadamente, isto é, antes de ingressar na fase crítica;  (ii)  a

segunda que o paciente, ao decidir, esteja plenamente consciente e, finalmente, (iii) que sua

manifestação prevaleça sobre a vontade dos parentes e dos médicos que o assistem. 

1 Resolução nº 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina.
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Assim, nota-se que o Testamento Vital surge da necessidade de se regulamentar a

questão  da  postura  do  médico  e  da  autonomia  dos  pacientes  em  face  das  Diretivas

Antecipadas de Vontade que, na prática, pode entrar em confronto com questões éticas ainda

não regulamentadas pelo nosso ordenamento jurídico e, ainda,  considerando que os novos

recursos  tecnológicos  permitem a  adoção  de  medidas  desproporcionais  que  prolongam o

sofrimento  do  paciente  em  estado  terminal,  as  referidas  Diretivas  podem  trazer  alguma

dignidade ao acamado que, por sua vez, detém de total autonomia sobre seu próprio corpo. Ou

deveria deter. 

Diversos países já legalizaram o instituto do Testamento Vital, tais como: Portugal,

Espanha, Itália, Estados Unidos da América e Argentina. Em Portugal entrou em vigor, em

agosto de 2012, lei federal que autoriza o registro das “Diretivas Antecipadas de Vontade”. Na

Espanha este documento é chamado de “Vontades Antecipadas” e na Itália de “Testamento

Biológico”. Já na Argentina, a legislação sobre este tema possui quatro anos. 

Entretanto,  não há norma jurídica no Brasil que regulamente o tema, embora não

exista razão que impeça a discussão de sua validade. Assim, hodiernamente é crescente o

movimento  doutrinário  no  sentido  de  apoiar  sua  criação  dentro  do  ordenamento  jurídico

brasileiro.  Dessa  forma,  na  V Jornada  de  Direito  Civil  do  Conselho  da  Justiça  Federal,

realizada em maio de 2012, foi aprovado o Enunciado 528, o qual dispõe que: 

Enunciado 528 – Arts. 1.729, parágrafo único, e 1.857: 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. 

Há, contudo, que ressaltarmos que o objetivo do Testamento Vital é a dignidade do

paciente, é evitar o sofrimento, é permitir que o mesmo decida acerca dos tratamentos pelos

quais o seu corpo se submeterá. O que seria um bem maior? A proteção à vida, a qualquer

custo, ou à proteção a uma morte digna? Ou seja, o objetivo central deste trabalho é trazer

estas controvérsias à mesa de modo a incitar o debate acerca da vida, da morte, da dignidade e
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da autonomia da vontade. 

Para análise da questão, pretende-se realizar estudos bibliográficos acerca do tema,

análise de casos, jurisprudência, bem como um histórico sobre o tema. Pretende-se, ainda, um

estudo acerca dos conceitos de eutanásia, distanásia e ortotanásia, tão necessários para maior

elucidação do tema proposto. 

O presente trabalho visa analisar profundamente o instituto do testamento vital, suas

implicações,  sua  história,  citar  legislação  sobre  o  tema  e  sua  aplicabilidade,  bem  como

analisar, através de estudo bibliográfico, dois casos concretos para, ao final, chegar à algumas

conclusões acerca do instituto e de sua aplicabilidade frente a princípios tão consagrados no

direito brasileiro. 

CAPÍTULO 1: O direito de morrer e a medicina – um olhar interdisciplinar

Introduzo esta monografia citando a passagem de um artigo de Álvaro L. M. Valls2,

no qual declara que “a filosofia já foi considerada, no passado, o aprendizado da morte.

Desde Sócrates, filósofo era aquele que sabia morrer. Função da filosofia seria preparar-nos

para  uma  “boa  morte”,  e  o  termo  grego  genérico,  no  caso,  era  mesmo  “eutanásia”.

Supunha-se  que aquele que  sabe morrer  aprendeu  a  viver,  e  assim a  vida e  a  morte se

iluminavam reciprocamente.” 

O mundo tem evoluído de maneira acelerada, principalmente na área das ciências

médicas e biológicas, os seres, em constante evolução, realizam pesquisas científicas e, por

corolário lógico, descobertas que auxiliam na qualidade da vida humana até mesmo no seu

prolongamento  vem à  luz.  Mas  por  que  a  busca  pela  constante  evolução?  A resposta  é

simples: por mais que tenhamos evoluído, a morte é algo latente, que não deixa de espreitar a

qualquer  um,  independente  de  cor/raça/credo/sexo/opção  sexual.  Não  queremos  morrer.

Queremos  ser  eternos.  Mas,  no  caso  de  não  sermos  mais  eternos  ou,  ainda,  de  haver  a

possibilidade de chegarmos aos 90% de não sermos mais eternos, queremos dignidade, não

sofrimento, queremos conforto. 

2 VALLS, Álvaro L. M. Repensando a vida e a morte do ponto de vista filosófico. Disponível em 
<http://www.bioetica.ufrgs.br/morteamv.htm  >. Acesso em 04. jan. 2016.
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A Constituição da República Federativa do Brasil consagra, em seu art. 5º, o direito à

vida. No entanto, existiria também o direito de morrer? Ou deveria haver um prolongamento

da vida a qualquer custo, ainda que fossem sacrificados a dignidade e a autonomia da vontade

do paciente?

A vida não pode – nem deve – se transformar num dever, apesar de protegida como

um bem supremo, como direito fundamental e principal, os seres humanos têm autonomia,

liberdade  de  escolha,  sendo assim,  deveriam ter  o  poder  de escolha  acerca  do desejo  de

continuar vivendo ou de morrer. 

E,  afinal,  o  que seria  viver  bem? Viver  bem não  necessariamente  significa  viver

muito, mas viver de forma digna, pois a vida é singular, subjetiva, dinâmica e intensa, não

podendo  ser  resumida  a  um prolongamento  do  sofrimento,  a  um prolongamento  da  dor,

portanto,  deve  caber  ao  indivíduo  a  escolha  acerca  do  melhor  modo  de  conduzir  o  seu

tratamento,  de tratar  o seu próprio corpo exercendo a autonomia privada antes  que possa

chegar a perder a sua consciência.

As disposições de vontade do indivíduo, munido de plena capacidade, deverão ser

consideradas quanto a não submissão a tratamento ou até mesmo a não continuidade de uma

vida artificial,  respeitando-se os  grandes  pilares  do Estado Democrático de Direito,  quais

sejam, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da autonomia da vontade,

cabendo  aceitar-se,  dessa  forma,  as  Diretivas  Antecipadas  de  Vontade,  na  modalidade

Testamento  Vital,  a  fim  de  que  o  paciente  decida  se  deseja  ou  não  ser  submetido  a

procedimentos que prolonguem a sua vida quando não mais puder exercer a sua vontade. 

Contudo,  já  é  possível  perceber,  hodiernamente,  o  início  de  uma  tomada  de

consciência e de uma reação tanto por parte de profissionais da área da saúde, como de outros

estudiosos e do público leigo, de que excessos vem sendo cometidos no que se refere ao fim

da vida e, assim, discussões e reflexões passam a habitar o espaço acadêmico de médicos e

juristas que, por sua vez, se tornam os mediadores dessa relação médico-paciente. 
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1.1 – Breve histórico e considerações acerca do princípio da autonomia da vontade

O princípio da autonomia da vontade teve seu ápice na dogmática jurídica do século

XIX, como resultado da filosofia jusracionalista moderna de caráter liberal,  individualista,

voluntarista,  que defendia  a própria  constituição do estado como produto de um contrato

social3. 

A filosofia  jusnaturalista  liberal  moderna,  segundo a  qual  a  dignidade  da pessoa

humana não se compadece com a submissão a leis outras que não aquelas estabelecidas pela

sua própria vontade, e a ideia de convivência de dois termos, liberdade e responsabilidade,

onde a ideia  de  responsabilidade  é decorrência  da  liberdade,  representam a  expressão  da

autonomia da vontade. 

O conceito da autonomia da vontade em Kant, a faculdade de a razão pura ser, ela

mesma, promotora e seguidora de princípios práticos está no cerne da teoria moral kantiana.

Pressupor  o  homem  como  livre  (e  também todos  os  seres  racionais  em  geral)  significa

pressupô-lo como portador de uma vontade pura, ou seja, uma vontade capaz de agir segundo

princípios práticos que ela mesma se impõe, ou seja, a vontade é determinada simplesmente

pela razão, independente dos móbiles sensíveis (KANT, 2002, p. 81).     

O  ordenamento  jurídico,  através  dessa  ótica  do  modelo  liberal,  cujo  princípio

máximo é a autonomia da vontade, tem a base em valores de justiça como acordo de vontades

e na segurança jurídica.4 

Ab initio, o princípio da autonomia da vontade foi adotado no mundo jurídico pelo

Direito Internacional Privado. Os jus-internacionalistas utilizavam este princípio “vinculado à

ideia  de  livre  determinação,  pelas  partes  envolvidas,  das  leis  aplicáveis  aos  atos

internacionais5”. A adoção do princípio da autonomia da vontade pelo Direito Internacional

3 TIMM, Luciano Benetti. O Novo Direito Contratual, O Novo Direito Civil, ensaios sobre o mercado, a 
reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Livraria do Advogado editora, Porto 
Alegre, 2008 

4 KATAOKA, Eduardo Takemi. Declínio do individualismo e propriedade. In: TEPEDINO (Org.), Problemas 
de Direito Civil-Constitucional, p. 457. 

5 SILVA, Luis Renato Ferreira da. Revisão dos Contratos: do Código Civil ao Código do Consumidor. Rio de 
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Privado compreende dois  momentos.  O princípio da autonomia da vontade era  passivo e

atuava como “elemento justificador dos motivos pelos quais a lei determinava de tal ou qual

regra ao caso concreto”. 

Luis Renato Pereira da Silva6 consigna que a "autonomia da vontade funcionava

como elemento a posteriori da aplicação da lei". Posteriormente, o princípio da autonomia da

vontade passou a ser um princípio ativo e a "ser solucionador de conflitos, buscando-se, a

priori, qual a vontade que autonomamente determinava a aplicação desta ou daquela lei". 

No século XIX, houve o declínio da autonomia da vontade pela obra dos autores da

doutrina  social  cristã  como Comte,  Durkheim,  etc.  Assim,  com  o  advento  da  1ª  Guerra

Mundial houve uma profunda transformação social, política e filosófica, que seguiu paralela

às influências das grandes correntes de pensamento. Isso, somado à ideia de justiça social

colaborou para desmistificar o jusnaturalismo oitocentista e acabou por minar as bases do

“dogma da vontade”. A ideia aqui era proteger a parte mais fraca na relação por meio da

intervenção estatal como forma de gerar mais "justiça social". 

Segundo Maria Celina Bodin Moraes7, em opinião que está se tornando corrente e

talvez  somente  aplicável  ao  Brasil,  o  "antagonismo  entre  o  público  e  o  privado  perdeu

definitivamente  o  sentido",  pois  o  Estado  Democrático  de  Direito  tem  entre  os  seus

fundamentos  a  dignidade  da  pessoa  humana  e  os  valores  sociais  do  trabalho  e  da  livre-

iniciativa. Nesse diapasão, as relações jurídicas buscariam conferir efetividade à Constituição

e ao princípio da dignidade da pessoa humana em todas as atividades no sistema jurídico

brasileiro, que está inserido no sistema global.  

Exposto o momento histórico de surgimento do princípio da autonomia da vontade,

necessário  discorrermos  acerca  das  diferenças,  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  do

princípio da autonomia da vontade e do princípio da autonomia privada. 

Janeiro: Forense, 1998, p. 11 e seguintes. 
6 SILVA, Luis Renato Ferreira da. Revisão dos contratos: do Código Civil ao Código do Consumidor. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998.p. 11 
7 MORAES, Maria Celina Bodin. A Caminho de um Direito Civil Constitucional. Estado Direito e Sociedade, 

PUC/RJ, v. 1 1991, 356. 
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A distinção entre autonomia privada e a autonomia pública está no fato de ser esta o

poder atribuído ao Estado, ou a seus órgãos, de criar direito, nos limites da sua competência,

para a proteção dos interesses fundamentais da sociedade. Seu objetivo é de natureza pública;

o  seu  poder  é  originário  e  discricionário.  Já,  na  autonomia  privada,  os  interesses  são

particulares e seu exercício é a manifestação de liberdade, derivado e reconhecido pela ordem

estatal. O Estado opera intervenções que visam a mitigar as desigualdades econômicas entre

as partes contratantes e não distorcem a autonomia; colabora com os objetivos da autonomia

privada, permitindo que os contratantes se expressem em pé de igualdade8.

 Roxana Borges9 defende que é necessário atentar  para a  transição da autonomia

privada  para  a  autonomia  da  vontade,  pelo  qual  esclarece  que  a  segunda  se  vincularia

diretamente  aos  valores  constitucionais,  devendo  estar  orientada,  assim,  à  valorização  da

pessoa humana. 

Há que se ressaltar, ainda, a preciosa lição de Eurico Pina Cabral10 que afirma que a

autonomia da vontade é fenômeno interior e psicológico gerador da ação finalística contida no

âmbito da autonomia privada,  capaz  de produzir  efeitos  jurídicos  particulares  nos  limites

estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Para o autor, a autonomia privada, é de concepção

objetiva, tida como um poder do particular de autorregular-se nos limites do ordenamento

jurídico.

Francisco Amaral refere que a autonomia privada "funciona como princípio aberto,

no  sentido  de  que  não  se  apresenta  como norma  de  direito,  mas  como ideia  diretriz  ou

justificadora da configuração e funcionamento do próprio sistema jurídico11” 

Ultrapassado o dogma da vontade e transferido o eixo da relação contratual da tutela

subjetiva da vontade à tutela objetiva, importa direcionar a questão da autonomia da vontade

para a da autonomia privada. 

8 LORENZETTI, Ricardo Luis. Analisis crítico de la autonomia privada contractual. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, n.14, p. 5-19, abr./jun. 1995 

9 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de Personalidade e Autonomia Privada. 2ª Edição. São 
Paulo/SP: Editora Saraiva, 2007, p. 51. 

10 CABRAL, Eurico de Pina. A “Autonomia” no Direito Privado. Revista de Direito Privado. a.5, n. 19, 
jul./set., 2004, p. 87. 

11 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 346 
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Em sentido lato, a autonomia privada passa a ser o espaço de liberdade facultado a

cada um dentro da ordem jurídica e, em sentido estrito12 como o poder atribuído à pessoa para

entrar em relações privadas e escolher a maneira de criação de normas nessas situações. Pode

ser compreendida sob os seguintes aspectos:13 a) como poder de criar, modificar ou extinguir

relações jurídicas privadas; b) como princípio informador do sistema, isto é, como princípio

aberto que reflete ideia diretriz ou justificadora da configuração do funcionamento do próprio

sistema jurídico; c) como cânone interpretativo, porquanto aponta razões para o caminho a ser

seguido na pesquisa do sentido e no alcance da norma jurídica; d) como concretização do

princípio da dignidade humana, que determina que cada um escolha seu destino em busca da

felicidade e seja responsável por suas escolhas. 

De  acordo  com  Débora  Gozzo14,  a  autonomia  da  vontade  representa  um  dos

princípios mais importantes do sistema normativo privado. Em síntese, segundo a Autora, está

ligada à faculdade do indivíduo de poder decidir conforme o seu querer, embora isto venha a

ser limitado por regras supremas do ordenamento jurídico. 

A autonomia da vontade, aqui debatida, é trazido à luz como um instrumento que

possa permitir maior liberdade do indivíduo em relação ao seu próprio corpo, à sua própria

vida.

De acordo com o professor Ronald Dworkin (2003, p. 315), “há um consenso geral

de que os cidadãos adultos dotados de capacidade têm direito à autonomia15, isto é, direito a

tomar por si próprios decisões importantes para a definição de suas vidas”. 

Entre autonomia da vontade e autonomia privada, a utilização desta é preferível à

daquela, posto que ao direito resta analisar a manifestação concreta da vontade (autonomia

12 CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratado de direito civil português. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2000. Tomo I,
p.217. 

13 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 345 
14 GOZZO, Débora. A disposição do corpo como direito fundamental e a preservação da autonomia da 

vontade.
15   No livro “Domínio da Vida. Aborto, eutanásia e liberdades individuais” de Ronald Dworkin (2003), o 

tradutor Jefferson Luiz Camargo usa o termo competência. Entretanto, parece mais adequada a utilização do 
termo capacidade. Neste trabalho, este termo será utilizado para substituir o termo competência nas citações 
feitas à obra de Dworkin. 
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privada)  e  não  suas  causas  e  características  intrínsecas  (autonomia  da  vontade).  Como

demonstram, a autonomia da vontade tem uma conotação subjetiva, psicológica, “enquanto a

autonomia privada marca o poder da vontade no direito de um modo objetivo, concreto e real”

(NAVES; SÁ, 2002, p. 116). 

Ainda,  de acordo com Luciana Dadalto16,  “o que se pode fazer  no interior  deste

espaço pessoal é uma decisão que compete apenas à própria pessoa. Permissões ou proibições

normativas  estão  vedadas,  por  se  tratar  de  manifestações  heterônomas,  que  se  tornam

ilegítimas perante a tutela da pessoa humana e de seus direitos fundamentais que devem ser

exercidos  como  expressão  de  liberdade  do  seu  titular,  sem  imposições  culturais  ou

normativas, sob pena de flagrante desrespeito à concepção de vida boa adotada por cada um. 

2. O consentimento livre e esclarecido

O Dicionário Houaiss (2001) apresenta quatro acepções da palavra consentimento:

“1.  manifestação  favorável  a  que  (alguém)  faça  (algo);  permissão;

licença;

2.  manifestação  de  que  se  aprova  (algo);  anuência;  aquiescência;

concordância;

3. tolerância; condescendência;

4. uniformidade de opiniões, concordância de declarações, acordo de

vontade das partes para se alcançar um objetivo comum.”

Ensina preciosamente acerca do assunto o ilustre civilista Casabona17 que atrela o

conceito de consentimento ao de autonomia, vez que o consentimento seria a materialização

da vontade. 

16  DADALTO, Luciana. Testamento Vital. 3ª Edição. São Paulo: Atlas. 2015.
17 CASABONA, Carlos María Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes. Biotecnologia e suas implicações ético-

jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 128-172.
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  Assim, Goldim, Clotet e Francisconi18 trazem que a questão do consentimento se

desenvolve historicamente em dois contextos: terapêutico e de pesquisa. Os autores, em um

traçado  histórico,  apontam  uma  decisão  judicial  proferida  em  1767  na  Inglaterra  como

documento precursor.  Na referida decisão, dois médicos foram condenados por levarem a

termo um procedimento cirúrgico para tratamento de uma fratura óssea, mesmo sob protesto

do paciente. A Corte condenou os médicos alegando quebra de contrato da relação assistencial

com  o  paciente,  preocupada  principalmente  pela  falta  do  consentimento,  quanto  da

informação, já que era de costume os cirurgiões informarem aos pacientes o procedimento,

devido à necessidade de suas colaborações, pois não existia ainda a anestesia.

Neste  sentido,  Matos19 enuncia  que  “a  exigência  do  consentimento  informado

sintetizou o respeito à autonomia do paciente, sendo amplamente reconhecido nos códigos de

ética médica de vários países e, até mesmo, em legislações específicas’’. 

Hirschleimer  et al.20,  em um de seus artigos,  definem o consentimento informado

como sendo:

“o registro em prontuário de uma decisão, por parte do paciente ou de
seus  responsáveis  legais  tomada  após  um  processo  informativo  e
esclarecedor, para autorizar um tratamento ou procedimento médico
específico,  consciente  de  seus  riscos,  benefícios  e  possíveis
consequências.  Deve  documentar  que  o  paciente  foi  informado  a
respeito das opções de tratamento, se existirem". (HIRSCHLEIMER,
2010, p. 128)

Assevera Guz21 que por se tratar de uma decisão, o consentimento informado, livre e

esclarecido  pode  apresentar  vários  resultados.  Assim  o  “consentimento”  a  uma  ação

representa  apenas  um dentre  outros  desfechos  possíveis.  Poderá,  ainda,  recusar  todas  as

18 Goldim JR, Clotet J, Francisconi CF. Um breve histórico do consentimento informado. In: Ministério da 
Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. 
Capacitação para Comitês de Ética em Pesquisa – CEPs. Brasília: Ministério da Saúde. 2006; 2: 214-27.

19  Matos G. Aspectos jurídicos e bioéticos do consentimento informado na prática médica. Rev Bioética 
[Internet]. 2007 [acesso em 2016 Mar. 21]; 15(2):196-213. Disponível em: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/41  > Acesso em 14 jan. 2016.

20  Hirschheimer MR, Constantino CF, Oselka G. Consentimento informado no atendimento pediátrico. Rev 
Paul Pediatr 2010; 28:128-33. 

21 Guz G. O consentimento livre e esclarecido na jurisprudência dos tribunais brasileiros. Rev Direito Sanit.  
2010 Jun .Página 95-122. Disponível em: http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?
script=sci_arttextπd=S1516- 41792010000200007&lng=pt. 
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alternativas  propostas,  ou  recusar-se  a  tomar  uma decisão,  requerendo que  o  profissional

decida por ele. Conclui que o consentimento informado, livre e esclarecido é, na verdade, uma

decisão livre e esclarecida por possibilitar a “concordância” ou uma “recusa” do paciente

frente uma proposta colocada pelo médico. 

Magno22 afirma que o esclarecimento pressupõe o diálogo entre médico e paciente,

enquanto para a informação há apenas urna introdução ao diálogo. E importante mencionar

um exemplo dado por este autor que ajuda a entender tal distinção:

“Se o médico disser ao paciente: - Você deve ser submetido a urna
tomografia computadorizada com uso de contraste. Está de acordo?
Provavelmente o paciente responderá que sim, automaticamente. Isto
porque foi apenas informado do exame.

Entretanto, se o médico “esclarecer” ao paciente o que é tomografia
computadorizada, o que é contraste e os efeitos adversos que  pode
causar  ao  paciente,  provavelmente  este  vai  querer  discutir  com  o
médico a possibilidade de realizar outros exames em substituição à
tomografia,  ou até  de não  se  submeter  a  exame nenhum. Esta  é  a
grande diferença entre “informar” e “esclarecer”23. (MAGNO, 2005, p.
317). 

Para Luciana Dadalto24, é preciso ter em mente que o dever de esclarecimento não

cerceia  a  autonomia  profissional  do  médico,  pois  se  de  um  lado  há  o  dever  de

esclarecer/informar o paciente,  de outro há a obrigação de agir com cautela ao repassar a

informação,  sopesando  quais  informações  são  imprescindíveis  para  que  o  paciente  possa

emitir seu consentimento de modo livre e esclarecido e quais provocarão sofrimento e dor

desnecessários.

Segundo Bruno Torquato de Oliveira Naves e Maria de Fátima Freire de Sá (2002),

o direito se utiliza dos termos autonomia da vontade ou autonomia privada por serem mais

abrangentes que a expressão “Consentimento informado” que, no campo biológico, sintetiza o

poder de autodeterminação do paciente. 

22 MAGNO, Helio Antonio. A responsabilidade civil do médico <diante da autonomia do paciente. In: 
GUERRA, Arthur Magno e Silva (Coord.). Biodireito e bioética: urna introdução crítica. Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2005. p. 315-345.

23 Op. Cit., p. 319.
24  DADALTO, Luciana. Testamento Vital. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. 
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3. Diretivas Antecipadas de Vontades - “Advences Directives”

As  Diretivas  Antecipadas  de  Vontade  denominada  de  Advences  Directives  estão

previstas  no PDSA (The Patient  Self Determination Act) ou Ato de Autodeterminação do

Paciente,  lei  aprovada  pelo  Congresso  dos  EUA que  entrou  em  vigor  a  partir  de  1º  de

novembro de 199125.

Com efeito, de acordo com Cristiane Avancini Alves26:

“é  importante  indicar  que  a  discussão  acerca  de  um  documento
específico quanto às disposições relativas à vontade de se submeter
(ou  não)  a  determinado  tratamento  em  caso  de  incapacidade  de
manifestação advém de casos paradigmáticos que surgiram por meio
de debate público expostos pela imprensa, e que passaram por uma
longa  e,  muitas  vezes,  conflituosa  estruturação  jurídica  na  sua
definição. Um exemplo é o chamado “caso Cruzan”. Na década de 80,
uma  jovem  norte-americana,  Nancy  Cruzan,   sofreu  acidente
automobilístico no estado de Missouri.  Ela sobreviveu por meio de
procedimentos de nutrição e hidratação assistida por alguns anos, até
que os pais e esposo solicitaram a retirada desse procedimento.  Os
médicos negaram-se a atender esse pedido sem autorização judicial.
Em 1990, o tribunal de Missouri acolheu o pedido da família. Entre os
argumentos da decisão, consta que Nancy, quando tinha 20 anos, teria
relatado a uma colega de quarto que não queria ser mantida viva por
aparelhos caso ocorresse algo que a deixasse com menos da metade de
suas  capacidades  normais  de  vida  autônoma.  Após  o  acidente,
constatou-se  que  ela  se  encontrava  em  estado  de  manifesta
incapacidade”. (ALVES, 2013, p. 13). 

Segundo  Luciana  Dadalto27,  as  diretivas  antecipadas  (advanced  care  documents),

tradicionalmente, têm sido entendidas como gênero do qual são espécies o testamento vital

(living will) e o mandato duradouro (durable power attorney). Ainda, segundo a autora, ambos

os documentos  serão utilizados quando o paciente não puder,  livre e  conscientemente,  se

expressar – ainda que por uma situação transitória -, ou seja, as diretivas antecipadas como

25 BOMTEMPO, Tiago Vieira. Diretivas antecipadas: instrumento que assegura a vontade de morrer 
dignamente. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponível em: 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11206< 

26 ALVES, Cristiane Avancini. Linguagem, Diretivas Antecipadas de Vontade e Testamento Vital: uma 
interface nacional e internacional. Revista Bioétnicos. Centro Universitário São Camilo. 2013. 

27 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. 3ª Edição. São Paulo: Atlas. 2015. 
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gênero não se referem exclusivamente a situações de terminalidade. 

Acrescenta-se  a  essa  percepção,  a  necessária  explicitação  didática  de  Diretivas

Antecipadas de Vontade por  José Roberto Goldim28 que declara que as referidas diretivas

“caracterizam  adequadamente  o  seu  propósito:  (i)  Diretiva,  por  ser  um  indicador,  uma

instrução, uma orientação, e não uma obrigação; (ii) Antecipada, pois é dita de antemão, fora

do conjunto das circunstâncias do momento atual da decisão; (iii) Vontade, ao caracterizar

uma manifestação  de  desejos,  com base  na  capacidade  de  tomar  decisão  no  seu  melhor

interesse”.

3.1.1. Mandato Duradouro

Ainda em sede de Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), o Mandato Duradouro,

espécie do gênero das DAV, pode ser conceituado, na lição de Luciana Dadalto29 como:

“um documento no qual o paciente nomeia um ou mais ‘procuradores’
que deverão ser consultados pelos médicos, em caso de incapacidade
do paciente – terminal ou não, quando estes tiverem que tomar alguma
decisão sobre tratamento ou não tratamento. O procurador de saúde
decidirá tendo como base a vontade do paciente”. (DADALTO, 2015,
p. 87). 

Segundo  os  modelos  de  autonomia  apontados  por  Beauchamp  e  Childress30,  é

possível inferir que o mandato duradouro enquadra-se no modelo de julgamento substituto, no

qual é necessário que “a intimidade do decisor substituto com o paciente seja suficientemente

profunda e relevante para que o julgamento reflita os objetivos e as opiniões do paciente31”. 

Ensina  Adriano  Godinho32,  que  o  instituto  do  mandato  duradouro  pressupõe  a

28 GOLDIM, José Roberto. Diretivas Antecipadas de Vontade: Comentários sobre a Resolução nº 1955/2012 
do Conselho Federal de Medicina/Brasil. Rio Grande do Sul. Setembro/2012. Disponível em: 
<http://www.bioetica.ufrgs.br/diretivas2012.pdf  >. Acesso em 12. fev. 2016.

29 PENALVA, Luciana Dadalto. Declaração prévia de vontade do paciente terminal. Dissertação de Mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, 2009. p. 55-56. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_PenalvaLD_1.pdf. 
Acesso em 11 de março de 2012. 

30 BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. Trad. Luciana Pudenzi. São 
Paulo: Loyola, 2002. 

31 Op. Cit., p. 197.
32 GODINHO, Adriano Marteleto. Diretivas Antecipadas de Vontade: Testamento Vital, Mandato Duradouro e 
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constituição de um mandatário, aí designado “procurador de cuidados de saúde”, que recebe

poderes  expressos  para,  ao  agir  em  nome  do  paciente  e  segundo  instruções  por  ele

transmitidas, decidir acerca dos tratamentos e cuidados com a saúde o próprio representado

admite ou rejeita para si. O referido procurador, portanto, atuará como um interlocutor entre o

paciente, cujas instruções deverá fielmente seguir, e a equipe médica. 

O maior problema deste instituto é a escolha de quem será nomeado procurador do

paciente. “Discute-se se a figura mais adequada seria o cônjuge, algum dos pais ou ambos, o

juiz, a equipe médica, ou um terceiro imparcial33”. 

Corrobora André Gonçalo Dias Pereira, que:

“A efectividade deste instituto dependerá de o paciente e o procurador
terem  previamente  conversado  sobre  as  opiniões  do  primeiro
relativamente  aos  seus  valores  e  às  opções  que  tomaria  numa
determinada situação se estivesse capaz34”.(PEREIRA, 2004, p. 241). 

Por  este  motivo,  o  acima  alegado  é  confirmado  pelo  entendimento  de  Naves  e

Rezende35 (2007), de que não seria possível que o procurador fosse um terceiro imparcial, o

juiz ou a equipe médica, devendo, portanto, ser um parente próximo do paciente36.

A coexistência do mandato duradouro e do testamento vital em um único documento

é  salutar  para  o  paciente.  Contudo,  como a  aplicabilidade  do  mandato  duradouro  não  se

restringe a situações de terminalidade da vida, seria interessante fazer um testamento vital

contendo a nomeação de um procurador (mandato duradouro), e, concomitantemente, redigir

um mandato duradouro, nomeando o mesmo procurador - para que não haja conflito entre os

sua Admissibilidade no Ordenamento Brasileiro. RIDB, Ano 1 (2012). Disponível em: 
https://www.academia.edu/2576044/Diretivas_antecipadas_de_vontade_testamento_vital_mandato_duradou
ro_e_sua_admissibilidade_no_ordenamento_brasileiro

33 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; REZENDE, Danúbia Ferreira Coelho de. A autonomia privada do 
pciente em estado terminal. In: FIÚZA, César; NAVES, Bruno; Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima 
Freire de. Direito civil: atualidades II.Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 105.

34 PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento informado na relação médico-paciente. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2004. p. 241.

35 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; REZENDE, Danúbia Ferreira Coelho de. A autonomia privada do 
paciente em estado terminal. In: FIÚZA, César; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. SÁ, Maria de Fátima 
Freire de. Direito Civil: atualidades II. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 89-110.

36  ASCENSAO, José de Oliveira. A terminalidade da vida. In: FACHIN, Luiz Edson; TEPEDINO, Gustavo 
(Org.). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas: estudos em homenagem ao 
Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 171.
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documentos -  a fim de que este  possa agir  em situações que não envolvam fim da vida.

Inexistindo o procurador, seria necessária a nomeação de urna equipe médica, de um juiz ou

até  mesmo de um comité de ética do hospital37 para dirimir  conflitos  existentes  entre os

parentes do incapaz, pautando-se nos melhores interesses dos pacientes38.

3.1.2. Testamento Vital

O testamento vital é um documento, redigido por uma pessoa no pleno gozo de suas

faculdades  mentais,  com  o  objetivo  de  dispor  acerca  dos  cuidados,  tratamentos  e

procedimentos que deseja ou não ser submetida quando estiver com uma doença ameaçadora

da vida, fora de possibilidades terapêuticas e impossibilitado de manifestar livremente sua

vontade39. 

O testamento vital,  também é conhecido por testamento biológico,  testamento de

vida, ou testamento do paciente. Trata-se de um documento, onde o juridicamente interessado

ao assinar, declara a sua vontade (ou não) de submeter-se a determinados tipos de tratamentos

médicos, o que deve ser observado em futuros casos em que se encontre impossibilitado de

manifestar  a  sua  vontade,  de forma inconsciente,  como por  exemplo,  aquele  paciente  em

coma. (GODINHO, 2012). 

Este documento enquadra-se no modelo denominado por Beauchamp e Childress40

(2002) de modelo da pura autonomia, vez que neste há expressa manifestação de vontade do

paciente, feita enquanto capaz41. 

Embora,  no  Brasil,  não  exista  legislação  específica  sobre  a  possibilidade  de  o

paciente se utilizar do testamento vital, determinando os tratamentos a que deseja ou não se

37 BETANCOR, Juana Tereza. Testamento vital. Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, n. 
9, p. 104, 1995

38  BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. Trad. Luciana Pudenzi. Sao 
Paulo: Loyola, 2002. p. 206.

39 Disponível em http://testamentovital.com.br/
40 BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. Trad. Luciana Pudenzi. Sao 

Paulo: Loyola, 2002.
41 BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. Trad. Luciana Pudenzi. Sao 

Paulo: Loyola, 2002, p. 199.
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submeter caso não possa vir a se manifestar, nos Estados Unidos, esse documento tem valor

legal  e  tem  suas  origens  no  Natural  Death  Act,  na  Califórnia,  na  década  de  70.  Lá,  o

testamento  vital  tem validade  de aproximadamente  cinco  anos (BORGES, 2001,  p.  296).

Nesse sentido, assevera Luis Kutner (KUTNER, 1969):

“O testamento vital pode apenas ser feito por uma pessoa que é capaz
de dar consentimento sobre o próprio tratamento. O menor de idade, o
institucionalizado ou o declarado incompetente não pode realizar esta
declaração.  O  guardião  não  deve  ser  permitido  a  realizar  a
manifestação para o tutelado, nem os pais no interesse de seus filhos.
Se o sujeito fizer um testamento vital e é subsequentemente declarado
incompetente, o ato deve ser julgado para ser revogado. Todavia, essa
revogação não irá se aplicar nos estados de incompetência resultantes
das  condições  médicas  que  estão  contempladas  na  confecção  do
testamento.  (KUTNER,  1969.  p.  552,  tradução  minha,  grifo  no
original)”.

Esse documento, denominado pelo autor como living will, veio posteriormente a ser

chamado no Brasil de “testamento vital”. Alguns, como Godinho (2012), criticam a alcunha,

tendo  em  vista  a  possibilidade  de  confusão  com o  instituto  quase  homônimo  de  direito

sucessório, embora haja a diferença de ambos no que se refere, principalmente, ao momento

da produção de efeitos. Em linhas gerais, enquanto o instituto do direito sucessório os produz

causa mortis (DINIZ, 2013. p. 211), a eficácia da diretiva antecipada de vontade como um

todo “não está condicionada (como o testamento) ao evento morte, mas sim à configuração de

um estado de incapacidade psíquica, anterior ao óbito” (PEREIRA, 2007. p. 219) 

Além de evitar  procedimentos  médicos  desmedidos,  uma garantia  ao paciente,  o

testamento vital, de acordo com Roxana Cardoso Brasileiro Borges (BORGES, 2001, p. 296),

também é uma garantia ao profissional médico, afinal, “evita que o médico seja processado

por não ter procedido a um procedimento em paciente em fase terminal, conforme solicitado

por este no documento”. 
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Antes  de  qualquer  procedimento  mais  incisivo42,  normalmente  trazedor  de  riscos

consideráveis à saúde, o profissional médico deve buscar o consentimento do indivíduo, de

modo a garantir a vontade do paciente. Inclusive, é vedado ao médico, nos termos do art. 22

do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/2009), deixar de obtê-lo, com exceção

de situações de extrema urgência. 

O consentimento informado, segundo Bruno Torquato de Oliveira Naves e Maria de

Fátima Freire de Sá (2002. p. 123), “é elemento central na relação médico-paciente, sendo

resultado de um processo de diálogo e colaboração, visando satisfazer a vontade e os valores

do paciente”. Entretanto, esta expressão pode ser substituída no meio jurídico pela expressão

autonomia privada, como já foi ressaltado.

Em suas  objeções  àquela  expressão  (consentimento  informado),  Roxana Cardoso

Brasileiro  Borges  (2001,  p.  297)  assinala:  “não  se  trata  de  mero  consentimento  (mesmo

informado), mas, mais que isso, de solicitação do tratamento disponibilizado pelo médico”. O

consentir, na visão da autora, era função do antigo paciente. Quando tratado como cliente,

verifica-se que a decisão deste é de maior conteúdo e maior liberdade que o consentimento.

Qualquer que seja a expressão a ser utilizada, o relevante é não desmerecer que a vontade do

paciente deve ser respeitada, desde que devidamente emitida.

Posto isso, é possível apontar os dois principais objetivos do testamento vital, de

acordo  com  Sánchez  (2003).  Primeiramente,  as  instruções  prévias  objetivam  garantir  ao

paciente que seus desejos serão atendidos no momento de terminalidade da vida; em segundo

lugar, esse documento proporciona ao médico um respaldo legal para a tomada de decisões

em situações conflitivas43.

Quanto  ao  conteúdo,  assevera  Luciana  Dadalto44 que  a  doutrina  estrangeira  tem

42 Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás. Decisão 
interlocutória em antecipação de tutela de ação civil pública. Processo nº 1039-86.2013.4.01.3500/7100. 
Ministério Público Federal e Conselho Federal de Medicina. Julgador: Juiz Federal Jesus Crisóstomo de 
Almeida. DJe, 02/05/2013. 

43  In: DADALTO, Luciana; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Dos hospitais aos tribunais. Belo Horizonte:
Del Rey. 2013. p. 367-38.

44    DADALTO, Luciana. Testamento Vital. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.  
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apontado para três pontos fundamentais: os aspectos relativos ao tratamento médico, como a

SET, a manifestação antecipada se deseja ou não ser informado sobre diagnósticos fatais, a

não  utilização  de  máquinas  e  previsões  relativas  a  intervenções  médicas  que  não  deseja

receber, entre outras. Ainda, segundo a Autora, o testamento vital, em regra, produz efeitos

erga  omnes,  vinculando  médicos,  parentes  do  paciente,  e  eventual  procurador  de  saúde

vinculado as suas disposições45.

Muito  se  discute  acerca  do  direito  do  médico  à  objeção  de  consciência46 a  não

realizar determinados atos. O Código de Ética Médica brasileiro prevê em seu artigo 28 que é

direito  do  médico  recusar  a  realização  de  atos  que,  embora  permitidos  por  lei,  sejam

contrários aos ditames de sua consciência. 

Quanto à proibição de disposições contrárias ao ordenamento jurídico, a principal

preocupação é com disposições que incitem a prática da eutanásia. A eutanásia - seja ativa ou

passiva - é proibida no Brasil, assim como na maioria dos países ocidentais. Todavia, a priori,

salta aos olhos a semelhança entre a previsão de SET no testamento vital e a eutanásia passiva

consentida.

Quanto à proibição de disposições contrárias ao ordenamento jurídico, a principal

preocupação,  segundo  Luciana  Dadalto  (2010,  p.  101),  é  com disposições  que  incitem a

prática da eutanásia. A eutanásia - seja ativa ou passiva - é proibida no Brasil, assim como na

maioria dos países ocidentais. Todavia, a priori, salta aos olhos a semelhança entre a previsão

de SET no testamento vital e a eutanásia passiva consentida.

Uma constatação definitiva que se pode ter, segundo Luciana Dadalto (2010, p. 102)

é  que  se  trata  de  situações  diferentes,  pois,  enquanto  a  eutanásia  passiva,  ainda  que

consentida, pressupõe, segundo Garay47, a suspensão de meios terapêuticos proporcionados e

úteis - aqui denominados de tratamentos ordinários ou cuidados paliativos -, no testamento

vital pretende-se a retirada de tratamentos extraordinários ou fúteis48.

45 Op. Cit., página 99.
46 CASABONA, Carlos María , Romeoz. Libertad de conciencia y actividad biomédica. In: SA, Maria de 

Fátima Freire de (Coord.). Biodireito. Belo Horizonte:  Del Rey, 2002. p. 20.
47 GARAY, Osear E. Derechos fundamentales de los pacientes. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003.
48 (Op. Cit., p. 336-337).

18



Então,  o testamento vital  além de tratar  dos procedimentos  médicos,  é  como um

garantidor da vontade última de um paciente terminal quanto à sua preferência por morrer no

hospital ou em casa49. 

Em síntese, o testamento vital é um instrumento ético/jurídico que permite reforçar a

autonomia da pessoa, podendo ser complementado com a nomeação de um procurador de

cuidados da saúde ou mesmo com um conjunto de instruções médicas tomadas previamente

com o consentimento do doente50. 

3.1.3. Aspectos jurídicos do Testamento Vital

O Brasil ainda não adotou legalmente a figura do testamento vital, no entanto isso

não é impedimento para a aceitação jurídica da vontade do paciente, como afirma o autor

Ernesto Lippmann:

“Embora não haja uma lei específica que regule o testamento vital, ele
passou a ser reconhecido graças à Resolução 1.995/2012 do CFM, que
se fundamenta na autonomia de vontade do paciente, um dos pilares
da  Medicina,  bem  como  na  dignidade  humana  prevista  na
Constituição – o que lhe assegura a validade legal51”. (LIPPMANN,
2013, p. 26)

O fundamento legal do testamento vital é o respeito à autonomia do paciente e seu

direito de decidir sobre os procedimentos médicos que afetem sua integridade corporal e sua

saúde. Para tratar da autonomia privada nas situações de terminalidade da vida é necessário

que se faça uma distinção entre os modelos jurídicos da ortotanásia, distanásia, e eutanásia. 

Segundo o autor Emanuel de Oliveira Costa Junior52:

49  BOMTEMPO, Thiago Vieira. Diretivas antecipadas: instrumento que assegura a vontade de morrer 
dignamente. Revista de Bioética y Derecho, núm. 26, septiembre 2012.

50  Análise constitucional da ortotanásia: o direito de morrer com dignidade. Disponível em 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10386> 
Acesso em 21 mar. 2016.

51 LIPPMANN, Ernesto; Testamento vital – o direito à dignidade. São Paulo: Matrix, 2013, p. 26.
52 COSTA JUNIOR, Emanuel de Oliveira. Ortotanásia, distanásia e eutanásia na consciência médica. 

Disponível: <http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11921> Acesso 
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“Ortotanásia é deixar que o paciente siga seu caminho natural para a
morte sem aumentar-lhe a vida de forma artificial, ou seja, apenas o
acompanhamento para que a morte seja menos sofrível possível e de
forma natural.

Distanásia é o ato de prolongar a vida do paciente seja por drogas de
qualquer  tipo  para  esse  fim,  seja  por  meio  de  aparelhos  de  forma
inútil,  uma  vez  que  a  morte  já  é  uma  sentença  e  não  uma
possibilidade.

Eutanásia é o ato de diminuir o tempo de vida do paciente, forçando-
lhe de alguma forma, a morte”.

Já em relação à ortotanásia, ato que permite o acompanhamento digno da morte, a

justiça brasileira decidiu que é lícita e não atenta contra o direito à vida.53

Valioso é o debate sobre o conteúdo da declaração prévia de vontade, distinguindo-se

os tratamentos ordinários para amenizar o sofrimento, daqueles tidos como extraordinários e

que remeteriam apenas ao prolongamento desnecessário do sofrimento. 

Quanto à segurança jurídica necessária ao paciente, levando-se em consideração a

situação normativa atual será obtida se houver um registro de sua vontade. A Resolução do

CFM não tem força de lei, por este motivo não há no momento, no Brasil, outra forma legal

para o testamento vital do que registrá-lo em cartório:

“O CFM, como órgão de classe, não tem competência para determinar
que  as  diretivas  antecipadas  de  vontade  sejam,  obrigatoriamente,
registradas em cartório. Contudo, essa formalidade se faz imperiosa
para garantir ao declarante que sua vontade será seguida. Em outras
palavras,  a  lavratura  de  escritura  pública  das  diretivas  antecipadas
garante a segurança jurídica54”. (DADALTO, 2013, p. 106). 

Em Portugal o debate sobre a legalização do testamento vital iniciou-se em 2006,

com a proposta de um diploma legal sobre Diretivas Antecipadas de Vontade por parte da

Associação Portuguesa de Bioética55.

em 21 mar. 2016.
53  LIPPMANN, Ernesto. Testamento vital – o direito à dignidade. São Paulo: Matrix, 2013, p. 36.
54  DADALTO, Luciana. Reflexos jurídicos da Resolução CFM 1.995/12. Revista bioética, v. 21, n. 1, p. 

106, 2013.
55  NUNES, Rui. Testamento vital. Nascer e crescer. Revista de Pediatria do Centro Hospitalar do Porto. Ano 
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Nesse país, aprovação das diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a

forma de testamento vital,  foi  legalizada em 17 de julho de 2012, com a Lei n. 25/2012.

Legislação  recente,  ainda cercada  de  discussões.  No entanto,  deve ser  acompanhada pelo

direito brasileiro, como ressalta a autora Luciana Dadalto:

“Para o Brasil, as discussões portuguesas são importantes, não muito
pelo  conteúdo,  e  sim,  pelo  caráter  embrionário  das  discussões  que
apontam  o  caminho  ,  ou  seja,  demonstram  a  necessidade  da
disseminação da temática para que uma futura lei seja precedida de
um amplo debate social, especialmente na mudança do entendimento
de  vida  e  morte,  permeado  pela  dignidade  da  pessoa  humana56”.
(DADALTO, 2010, p. 103). 

Importante destacar, que no Brasil, não se tem uma uniformização cartorária, nem

quanto ao  procedimento,  tampouco quanto  aos  valores  cobrados,  caso uma pessoa  deseje

produzir um testamento vital. Isso é algo que deverá ser revisto, para que o testamento vital

ou as declarações prévias de vontade possam vir a ser padronizados.

Nesse  sentido,  para  alguns  autores,  dentre  eles,  Adriano  Marteleto  Godinho,  o

testamento vital não somente deve encontrar espaço no ordenamento brasileiro, como urge

reconhecer  sua validade por  meio de lei,  o que consagra o direito  à autodeterminação da

pessoa quanto aos meios de tratamento médico a que pretenda ou não se submeter57.

3.1.4. O Testamento Vital no ordenamento jurídico brasileiro e o histórico de Resoluções

do Conselho Federal de Medicina

Após os Estados Unidos, na década de 1960, em vários países adotou-se o instituto

do testamento vital em seus Códigos de Ética Médica:

2012. Vol. XXI, n. 4, p. 254.
56 DADALTO, Luciana. Testamento vital. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p. 103
57 GODINHO, Adriano Marteleto. Diretivas antecipadas de vontade, mandato duradouro e sua admissibilidade 

do ordenamento brasileiro. Revista do Instituto de Direito Brasileiro. Ano 1 (2012). n. 2. Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. Disponível em: <http://www.idb-
fdul.com/uploaded/files/2012_02_0945_0978.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2013.
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“[...]  como os EUA foram o primeiro país  a  positivar  a declaração
prévia  de  vontade  do  paciente  terminal,  as  discussões  estão
sedimentadas, o que propicia aos operadores do direito brasileiro ter
uma visão de quais são as vantagens e desvantagens deste instituto,
bem  como  os  problemas  que  surgem  com  sua  implementação58”.
(DADALTO, 2010, p. 82). 

No  Brasil,  houve  uma  primeira  abordagem  sobre  o  assunto  com  a  Resolução

1.805/06  do  Conselho  Federal  de  Medicina,  norma  que  defere  ao  médico  a  limitação

consentida de tratamentos desproporcionais, preservados os cuidados paliativos:

“[…] A Resolução CFM 1.805/06 não foi aceita de modo unânime,
setores  da  sociedade  demonstraram  desconforto  e  rejeição.  O
argumento para  rejeitá-la  era que  extravagâncias  médicas  poderiam
provocar  mortes  precipitadas.  Alvo  de  críticas,  principalmente  por
setores jurídicos, o documento do CFM foi suspenso por liminar em
2007, fato que aumenta sua importância por indicar a incapacidade de
determinados setores da sociedade em lidar com a discussão bioética
de assuntos relativos à morte59”. 

No dia 31 de agosto de 2012, o Conselho Federal de Medicina Publicou no Diário

Oficial da União a Resolução nº 1.99560. É a chamada Diretiva Antecipada de Vontade ou

Testamento  Vital,  uma  regra  que  permite  ao  paciente  terminal  decidir  sobre  receber

tratamentos prolongadores de sua vida. 

Observa-se nessa Resolução a preocupação com a vontade do paciente, ainda que

aquele com capacidade de expressar sua vontade, visto que o que se seguia anteriormente era

apenas a determinação do médico que assistia o paciente. 

Qualquer pessoa poderá realizar um testamento vital, mesmo que não apresente ainda

nenhuma doença. Tal documento será baseado no que o paciente imagina que gostaria que

58  DADALTO, Luciana; Testamento vital. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p. 82.

59 VASCONCELOS, Thiago José Querino de at al. Impacto da Resolução CFM 1.805/06 sobre os médicos que
lidam com a morte. Revista Bioética. v.19, n.2, 2011. Disponível 
em:<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/602/669>. Acesso em 21 
mar. 2016.

60  BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução n. 1995/2012. Disponível 
em:<http://legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=244750>. Acesso em: 21 mar. 2016.
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ocorresse caso viesse a ter diagnosticada uma doença incurável ou que o tornasse incapaz de

expressar sua vontade.

Seguem dois artigos da Resolução n. 1995 do Conselho Federal de Medicina61:

“Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes:
Resolve:

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.”

O art. 2º da Resolução n. 1.995, demonstra que a lei não limitou o testamento vital

apenas aqueles que se encontram em pleno gozo de sua capacidade, ele poderá ser utilizado

também caso o paciente, já tendo deixado por escrito sua vontade, vem a apresentar doença

grave. 

Diante  de  um diagnóstico  de  doença  incurável,  junto  ao  médico  assistente,  será

possível o paciente optar por recusar tratamentos considerados invasivos ou dolorosos, tais

como  ventilação  mecânica,  tratamentos  cirúrgicos,  entre  outros.  Esses  detalhes  serão

estabelecidos na relação médico-paciente, com registro formal em prontuário. Isto porque o

papel do médico vai muito além de transcrever a vontade do paciente. Cabe ao profissional,

como técnico, esclarecer o declarante quanto aos tratamentos e procedimentos que podem ou

não ser recusados.  Sendo assim, entende-se ser imprescindível a orientação do médico da

família do declarante para a realização das diretivas antecipadas,  e é exatamente isso que

garante que o paciente vai manifestar exatamente sua vontade no documento, afinal, paciente

autônomo é aquele bem informado/esclarecido62.

61 Ibidem. 

62 BONAMIGO, Elcio Luiz; PAZINI, Andréia Martini; PUTZEL, Elzio Luiz. O papel dos profissionais de 
saúde nas Diretivas Antecipadas de Vontade. In: DADALTO, Luciana. Bioética e Diretivas Antecipadas de 

Vontade. Curitiba: Editora Prismas, 2014. p. 249-272.
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A inexistência de lei específica sobre a declaração prévia de vontade do paciente

terminal não deve impedir o respeito à expressão da autonomia do paciente.

No Brasil, a edição da Resolução do CFM foi determinante para orientar os médicos

e estudiosos do assunto, porém, ainda há muitas dúvidas a serem dirimidas, como explica a

autora Luciana Dadalto:

“É preciso  ter  em mente  que  a  resolução  não  esgota  o  tema,  pelo
contrário, demonstra a necessidade de legislação específica sobre as
diretivas antecipadas de vontade a fim de regulamentar questões afetas
ao discernimento do outorgante, a uma exemplificação de cuidados e
tratamentos  que  podem  ou  não  ser  recusados,  aos  critérios  para
aceitação e recusa dos mesmos, ao registro das diretivas antecipadas e
à  extensão  da  participação  do  médico  na  feitura  das  diretivas63”.
(DADALTO, 2013, p. 106). 

O testamento vital é expressão de autonomia do sujeito64, garantidor da dignidade

deste, pois ao garantir ao indivíduo o direito de decidir sobre os tratamentos aos quais deseja

ser submetido caso se torne um paciente terminal, preserva sua vontade e evita sua submissão

ao  esforço terapêutico  -  prática  médica  que visa  manter  a  vida  mesmo sem condição  de

reversibilidade  da  doença  -,  considerado  pela  presente  pesquisa um tratamento desumano

diante da comprovação que este esforço não causará nenhuma vantagem objetiva ao paciente,

vez que não impedirá a morte deste.

O  artigo  15  do  Código  Civil  preceitua  que  ninguém  pode  ser  constrangido  a

submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, e este artigo

deve ser lido à luz da Constituição, leitura esta que, segundo Ribeiro (2005), deve ser

[ ... ] ninguém, nem com risco de vida, será constrangido a tratamento
ou a intervenção cirúrgica, em respeito à sua autonomia, um destacado

63  DADALTO, Luciana. Reflexos jurídicos da Resolução CFM 1.995/12. Revista bioética , v. 21, n. 1, p. 106, 
2013.

64  PENALVA, Luciana Dadalto; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Terminalidade e Autonomia: urna 
abordagem do testamento vital no Direito brasileiro. In: BARBOZA, Heloísa Helena; MENEZES, Rachel 
Aisengart; PEREIRA, Tânia da Silva. Vida, Morte e Dignidade. Humana. São Paulo: GZ Editora, 2010. p. 
57-82.
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direito desta Era dos Direitos que não concebeu, contudo, um direito
fundamental à imortalidade. 

Assim, o testamento vital é instrumento garantidor deste dispositivo legal, vez que

evita o constrangimento do paciente ser submetido a tratamentos médicos fúteis, que apenas

potencializam o risco de vida, e os procedimentos médico-hospitalares sempre representam

risco. Ou seja, o testamento vital é válido no atual ordenamento jurídico brasileiro, pois está

legitimado por princípios constitucionais, e tal situação já tem sido reconhecida pelo Poder

Judiciário.

Entretanto, reforça Dadalto (2010) que a feitura de urna lei específica sobre o tema é

salutar para dispor sobre questões formais atinentes ao tema, o que, certamente facilitaria sua

implementação no território brasileiro.

CAPÍTULO 4:  Apontamentos em relação a estudo de caso: O caso Irineu Mariani

No dia 20 de novembro de 2013, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do

Sul  (TJ/RS)  julgou  a  Apelação  Cível  nº  70054988266,  derivada  de  Alvará  Judicial  para

suprimento da Vontade do Idoso, proposta pelo Ministério Público, na cidade de Viamão (RS),

em que se discute o direito de um idoso a recusar a amputação de um membro necrosado. A

decisão  dos  desembargadores  foi  pelo  reconhecimento  desse  direito,  tido  por  eles  como

constitucional, supostamente por constituir ortotanásia,  através do desejo manifestado pelo

paciente por um testamento vital, em conformidade coma Resolução nº 1995/2012.

Trata-se do primeiro acórdão que, diante de um caso concreto, analisou o testamento

vital no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, infelizmente, o que se percebe diante da

leitura apurada da decisão é que o paciente fez manifestação de recusa de tratamento e não um

testamento vital, uma vez que ele não estava em situação de fim de vida.

O paciente  estava  em um processo  de  necrose  do  pé  esquerdo,  necessitando  de

amputação, procedimento que recusava de forma veemente. Como o idoso não tinha parentes

e  estava  em  um  hospital  colônia,  o  Ministério  Público  solicitou  que  o  Poder  Judiciário

determinasse  a  realização  da  amputação,  tendo  em  vista  que  a  não  realização  deste
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procedimento  levaria  o  paciente  a  óbito,  fundamentando  este  pedido  na  incapacidade  do

idoso, haja vista que está com quadro depressivo, bem como na indisponibilidade do direito à

vida.

O juiz, em primeira instância, indeferiu o pleito por ausência de prova nos autos de

risco de vida. Afirmou ainda que o paciente, apesar de ter um quadro depressivo, possuía

capacidade para recusar  tratamento.  O Ministério Público apelou da decisão e novamente

perdeu, tendo o TJRS decidido pelo respeito à vontade do idoso de não realizar a amputação.

O curioso é que tal  decisão baseou-se na manifestação de vontade do paciente, entendida

pelos  desembargadores  como  testamento  vital,  a  qual,  segundo  os  mesmos,  "figura  na

Resolução nº 1995/2012 do CFM" que "prevê a possibilidade de a pessoa se manifestar a

respeito, mediante três requisitos: (1) a decisão do paciente deve ser feita antecipadamente,

isto é, antes da fase crítica; (2) o paciente deve estar plenamente consciente; (3) deve constar

que  a  sua  manifestação  de  vontade  deve  prevalecer  sobre  a  vontade  dos  parentes  e  dos

médicos que o assistem65".

Não obstante a importância desta decisão, vez que, de forma corajosa, reconheceu a

primazia da vontade do paciente sobre a indisponibilidade do direito à vida, é preciso tomar

cuidado com equiparação da vontade deste paciente com o testamento vital.

Isso porque os autos não deixam claros sobre a real condição de saúde do paciente,

ou seja, não há a informação se este paciente estava com urna doença ameaçadora da vida,

fora de possibilidades terapêuticas. Muito antes, pelo contrário, parece tratar-se de um caso

puro de recusa de tratamento, sem qualquer ligação como fim da vida.

Ainda que assim fosse, a decisão padece de grande contradição, uma vez que dois

dos três requisitos citado na mesma para afirmar que está-se diante de um testamento vital

estão ausentes: (i) primeiro porque o paciente manifestou a vontade na fase crítica, afinal, a

recusa em amputar a perna se deu no momento em que houve o diagnóstico da necessidade de

amputação, ou seja, na fase crítica. Para que este requisito fosse cumprido, seria necessário

que o paciente, antes de estar como quadro infeccioso, tivesse se manifestado acerca da sua

65 Decisão disponível no site <http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113430626/apelacao-civel-ac-
70054988266-rs/inteiro-teor-113430636>
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vontade em não amputar um membro diante de uma infecção, ainda que essa decisão lhe

causasse a morte; (ii) em segundo lugar, porque o paciente estava com um diagnóstico de

depressão,  doença  que  pode  retirar  a  capacidade  para  consentir  do  indivíduo,  também

chamada de discernimento e requisito essencial para manifestação de vontade66.

Para DADALTO (2010) o processo conta com urna grave falha, pois não obstante os

magistrados – de primeira e segunda instância - terem reconhecido o quadro depressivo, esta

doença não foi levada em consideração nas decisões judiciais e, caso houvesse sido feito um

detalhado  laudo  psiquiátrico,  haveria  a  possibilidade  de  demonstrar  que  o  paciente  tinha

discernimento para tomar a decisão. 

Portanto, a referida decisão parece um verdadeiro retrocesso no que diz respeito à

implementação  das  DAV no  Brasil,  pois  utiliza  de  forma  inadequada  o  instituto  e  abre

perigosos precedentes para outras decisões judiciais que se valham do testamento vital para

justificar situações que nada tem a ver com tais documentos, pois este é um documento de

manifestação de vontade com relação  a tratamentos  e  cuidados a  que a pessoa  deseja  se

submeter quando estiver fora de possibilidades terapêuticas.

Em verdade, essa decisão refere-se ao direito de um idoso a recusar a amputação de

um membro necrosado, que foi interpretado como constitucional.

 

4.1. O direito à vida e o dever de viver

A Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  consagra  em  seu  artigo  5º  a

inviolabilidade  à vida.  Nessa esteira,  pergunta-se:  o  direito  à  vida também compreende o

direito à morte, ou a inviolabilidade assegurada pela Constituição gera um dever do indivíduo

em continuar  vivo, ainda que deploráveis sejam as circunstâncias em que é mantida?  Tal

garantia  determinaria  a  indisponibilidade  do  direito  à  vida  e,  por  conseguinte,  tornaria

criminoso o melhor interesse do paciente em relação à condução de seu tratamento?

O  direito  à  vida,  conforme  Alexandre  de  Moraes  (2004,  p.  65),  “é  o  mais

66 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, corpo e autonomia privada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.
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fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência do exercício

de todos os  demais  direitos”.  Todavia,  não há como falar sobre a  vida sem falar  sobre a

existência  digna.  Ainda que não  se  consiga precisar  a  concepção  do termo dignidade,  ao

menos parece certo não se poder falar que uma vida seja digna se ausente o bem-estar de

natureza física, mental e social – aspectos que formam o conceito de saúde. 

Tendo  caráter  social,  tal  condição  cabe  ao  Estado  promover,  conforme

pronunciamento de Cíntia Lucena:

a  crescente  complexidade  da  vida  social  neste  século  acarretou  a
reivindicação por direitos também complexos. A garantia da dignidade
da pessoa humana exige diferentes mecanismos de atuação para que
seja, de fato, resguardada. Para efetivação dessa garantia, cobram-se
do  Estado  tanto  ações  positivas  (atuações)  quanto  ações  negativas
(abstenções). O mesmo se dá em relação à saúde (...). Hoje, os Estados
são, em sua maioria, forçados por disposição constitucional a proteger
a saúde contra todos os perigos, inclusive contra os próprios cidadãos.
Daí emerge o seu caráter social (LUCENA, 2004, p. 245).

Nesse sentido, Rachel Sztajn assevera que:

A resposta deve ser negativa. O que o preceito constitucional faz é
tutelar um bem jurídico, a vida, sem alcançar a vontade de morrer e a
faculdade de provocar a própria morte. A norma protege a vida contra
ação de terceiros, daí porque o induzimento ao suicídio é tipificado
como conduta delitual. A autonomia na escolha de entre viver ou não
deve ser  absoluta,  resultar  da  manifestação  livre  e  informada,  sem
interferência externa de qualquer ordem, especialmente do médico ou
do Estado (SZTAJN, 1999, p. 152).

Argumenta-se ser o direito à vida prescrição destinada a assegurar ao indivíduo que

ninguém atente contra sua vida, a qual é inviolável. É também destinada ao Estado, o qual tem

a obrigação de garantir a inviolabilidade da vida dos cidadãos, provendo-lhes a segurança e as

condições  mínimas  para  o  desenvolvimento  pleno  da  vida  de  cada  indivíduo,  mas  não

destinado  ao  próprio  indivíduo,  impondo-lhe  o  dever  de  continuar  vivo  em  quaisquer

circunstâncias.

É inegável  a  relevância do direito  à  vida  e  do princípio da dignidade  da pessoa
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humana no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, não há que se falar em hierarquia entre

um e outro, uma vez que não são direitos distintos, mas complementares. Serviria a dignidade

como elemento caracterizador da vida. Abordando este assunto, Rizzatto Nunes afirma que:

é possível objetar que o direito à vida é mais importante que a garantia
da dignidade. Por isso devemos, neste ponto, antes de prosseguir, fazer
um comentário relativo à questão da garantia do direito à vida e sua
necessária correlação com a dignidade. E o que interessa mesmo é que
se possa
garantir a vida, mas uma vida digna (NUNES, 2002, p. 52).

Rizzatto  Nunes  (2002,  p.  51),  ainda  neste  sentido,  reforça  que  “a  dignidade  é  a

primeira garantia  das  pessoas  e  a  última instância de guarida dos  direitos  fundamentais”,

sendo visível  sua violação,  quando ocorre.  Assim, não faz sentido tentar  estabelecer  uma

hierarquia entre a vida e a dignidade, tratando as de forma separada. O correto é fazer da

concepção de dignidade um qualificativo a se acrescentar a todos os direitos fundamentais,

dentre os quais se inclui e se destaca a vida. Logo, o princípio da dignidade da pessoa humana

não é maior nem menor do que a vida, mas, diferente disso, é algo que dá qualidade à esta.

Impõe-se que a proteção jurídica se volte para a vida digna.

Ainda, Maria Celina Bodin de Moraes adverte para o risco de generalização da noção

de dignidade pelas inúmeras conotações a ela conferidas. Afirma tal autora que  “levada ao

extremo, essa postura hermenêutica acaba por atribuir ao princípio um grau de abstração

tão intenso que torna impossível a sua aplicação67”.

 

Nesse  sentido,  para  que  se  tenha  a  devida  compreensão  acerca  do  conteúdo  da

dignidade da pessoa humana, insta compreender qual é o seu substrato material. Para tanto,

faz-se uso novamente das palavras de Bodin de Moraes: 

O  substrato  material  da  dignidade  assim  entendida  pode  ser
desdobrado em quatro postulados: i) o sujeito moral (ético) reconhece
a existência dos outros como sujeitos iguais a ele, ii) merecedores do
mesmo respeito à integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado
de vontade livre, de autodeterminação; iv) é parte do grupo social, em

67  MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 
morais. – Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
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relação ao qual tem a garantia de não vir a ser marginalizado. São
corolários desta elaboração os princípios jurídicos da igualdade, da
integridade  física  e  moral  –  psicofísica  –  da  liberdade  e  da
solidariedade68.

Na  lição  de  Marcos  Ehrhardt  Jr.,  na  dimensão  ontológica,  “a  dignidade  é

compreendida como qualidade intrínseca, irrenunciável e inalienável, já que existe em cada

ser humano como algo que lhe é inerente, não podendo ser criada ou retirada, embora possa

ver violada69”.

Se  a  sociedade  muitas  vezes  têm  o  poder  de  exigir  determinadas  posturas  dos

indivíduos para respeito do dito interesse social, neste caso, tal interesse fica restrito frente ao

interesse individual, por se tratar de matéria a qual atinge direta e exclusivamente a pessoa e,

ainda que se argumente com base na inexistência do direito de morrer, não há igualmente, o

direito a obrigar uma pessoa a permanecer viva em qualquer circunstância (SZTAJN, 1999, p.

152).

Ana Carolina B. Teixeira e Luciana Dadalto Penalva alertam quanto à necessidade de

análise do testamento vital sob a ótica da autonomia privada e da dignidade da pessoa humana

ao afirmarem que “(...) reflexões sobre o testamento vital no âmbito do Estado Democrático

de  Direito  não  podem  ignorar  seu  maior  fundamento:  a  autonomia  privada,  especial

instrumento concretizador da dignidade humana70”.

Assim, na opinião da professora Roxana Borges (2005) “é assegurado o direito (não

o dever) à vida, e não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a tratamento”.

A vida,  como demonstrado ao longo deste trabalho,  não se resume apenas  a  seu

caráter biológico, mas integra-se também de elementos psíquicos e espirituais que compõem a

personalidade da pessoa. A concepção deste direito não deve ser feita de forma isolada, mas à

luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 

68 Op Cit. p. 282. 
69  SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: ______. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do 
direito e direito constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 13-43

70  TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; PENALVA, Luciana Dadalto. Terminalidade e Autonomia: Uma 
abordagem do testamento vital no direito brasileiro. IN: Vida, morte e dignidade humana, p. 61.  
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Do conflito entre o direito à vida, tido como absoluto e inviolável, e a autonomia do

paciente,  o direito de tomar as próprias decisões relatavas  à sua vida ou morte,  enquanto

princípios fundamentais que são, deve-se ponderar, e a dignidade humana há de figurar como

balança,  pois  reúne  em  si  todos  os  direitos  fundamentais  do  homem,  tendo-se  por

constitucional a permissão para que uma pessoa disponha antecipadamente, enquanto plenas

suas  capacidades  mentais,  não  querer  ser  mantida  viva  em condições  as  quais  considera

indignas, sustentada por um sem número de aparelhos.

Não  permitir  tal  disposição,  condenando  antecipadamente  os  indivíduos  a  serem

mantidos vivos a qualquer custo, atenta contra sua dignidade. Afirmam Jean-Louis Baudouin

e Danielle Blondeau (1993, p. 97-98) que, incontestavelmente, o Testamento Vital é um nobre

e louvável esforço de humanização e uma tentativa de reapropriação da morte, porque possui

como objetivo último a preservação da dignidade humana no fim da vida.

4.2. A Autonomia do Paciente como fundamento do Testamento Vital

A  autonomia  é  fundamento  do  testamento  vital.  Este  documento,  enquanto

testamento,  resulta da vontade do individuo,  apenas e  tão somente,  e aqui  se manifesta  a

autonomia da vontade. Enquanto capaz de estabelecer normas jurídicas a serem observadas

pelos demais indivíduos, reveste-se da autonomia privada, fonte do direito, apta a produzir

efeitos jurídicos. E enquanto princípio bioético, representa o respeito ao paciente, o respeito à

pessoa humana.

Não há no Brasil, norma a regulamentar a possibilidade de confecção do documento.

O que se deve fazer é conjugar a interpretação das nossas diversas normas, e daí se extrair a

possibilidade ou não da adoção do testamento vital no ordenamento brasileiro.

O fato é que a pessoa tem autonomia para poder determinar o caminho que deseja

traçar a respeito da disposição do seu próprio corpo, sem esquecer que a vida humana guarda

especial proteção constitucional. Em razão disto, o ordenamento jurídico coíbe a prática de

atos  que  possam  vir  a  comprometer  o  bem maior  que  é  o  direito  à  vida.  Isto  acontece
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basicamente  por  meio  dos  bons  costumes  e  da  lei,  procurando  regulamentar  os  limites

possíveis de disposição do corpo humano, contra todo e qualquer comportamento em sentido

contrário,  como sua  destruição  ou  a  violação  de  sua  integridade71.  Neste  sentido,  ensina

Roberto Senise Lisboa que o “titular do direito ao corpo pode dele se utilizar conforme lhe

aprouver, vedando-se o uso atentatório à vida ou à saúde física ou mental, pois estes últimos

são valores mais significativos.” (2010, p. 221).

Ainda pensando sobre a ótica do corpo como direito fundamental, o homem também

tem como direito fundamental a liberdade, conforme caput do art. 5º do texto constitucional.

Em apertada análise - até porque o princípio é largo em seu sentido -, liberdade traduz a ideia

de agir segundo a sua vontade, de autodeterminar-se. Maria de Fátima Freire de Sá (2000, p.

28) afirma que “ser livre é estar disponível para fazer algo a si mesmo”.

Vale destacar a observação de Stuart Mill sobre a liberdade e a independência da

pessoa sobre si:

O único propósito com o qual se legitima o exercício do poder sobre
algum membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é
impedir dano a outrem. O próprio bem do individuo, seja material seja
moral,  não  constitui  justificação  suficiente.  O  indivíduo  não  pode
legitimamente ser compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa,
porque tal seja melhor para ele, porque tal o faça mais feliz, porque na
opinião dos outros tal seja sábio ou reto. Essas são boas razões para o
admoestar, para com ele discutir, para o persuadir, para o aconselhar,
mas não para o coagir, ou para lhe infligir um mal caso aja de outra
forma. Para justificar a coação ou a penalidade, faz-se mister que a
conduta de que se quer desviá-lo tenha em mira causar dano a outrem.
A  única  parte  da  conduta  por  que  alguém  responde  perante  a
sociedade  é  a  que  concerne  aos  outros.  Na  parte  que  diz  respeito
unicamente a ele próprio, a sua independência é, de direito, absoluta.
Sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo e espírito, o indivíduo é
soberano (1991. p. 53).

Portanto,  liberdade  e  autonomia  andam de  mãos  dadas.  A autonomia da vontade

representa um dos princípios mais importante do sistema normativo privado. Em síntese, está

ligada à faculdade do indivíduo de poder decidir conforme o seu querer, embora isto venha a

71  Neste sentido: “(...) o direito de disposição está subordinado à regra que determina que o uso das coisas 
deva ser feito de acordo com sua natureza e finalidade, conservando o ser humano em relação a isto o seu 
livre arbítrio e a sua responsabilidade moral. O legislador apenas intervirá par vedar a prática de atos 
materiais ou jurídicos que se constituam num perigo social”. (SZANIAWSKI, 2005, p. 471).
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ser limitado pelas regras supremas do ordenamento jurídico.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, IV, VI e VIII assegura o denominado

princípio  da  autodeterminação  moral,  garantidor  da  liberdade  dos  indivíduos  pensarem e

orientarem sua conduta da forma que lhes pareça apropriada, baseada em qualquer que seja a

crença  ou  a  convicção.  A Declaração  Universal  dos  Direitos  do  Homem de  igual  modo

assegura a liberdade de pensamento, consciência, religião, opinião e expressão (ONU, 1948).

Portanto,  as  convicções  de  cada  indivíduo  devem  ser  levadas  em  consideração

quando da análise da possibilidade do individuo escolher entre a vida em condições que não

considera  plausíveis  e  a  morte,  serena  a  apaziguar  sua  dor,  tendo  em vista  o  que  lhe  é

constitucionalmente garantido.

Nesta esteira, o médico, como profissional responsável pelo tratamento da pessoa

enferma,  deve  exercer  seus  deveres  nos  termos  do  ordenamento  vigente72,  dentre  elas  o

Código de Ética Médica (Resolução CFM nº  1.931/2009);  contudo ele  deverá respeitar  a

vontade e, consequentemente, as decisões que vierem a ser tomadas pelo paciente.

Ensina,  por  sua  vez,  Maria  Garcia,  que  “o  princípio  da  autonomia  estabelece  o

respeito pela liberdade do outro e das decisões do paciente e legitima a obrigatoriedade do

consentimento livre e informado para evitar  que o enfermo possa representar um simples

objeto.” (2012, p. 73).

Da mesma forma, no campo da Bioética, a ciência que estuda a ética e a vida, e que

se traduz num verdadeiro compromisso social do Direito e da Medicina (SEGUIM, 2001, p.

34), também se verifica o respeito à autonomia da vontade do paciente pelo médico, por meio

de um dos quatro grandes princípios éticos norteadores da experimentação com o corpo do

homem (os outros princípios são o da beneficência, da não maleficência e o da justiça)73. O

72  Registra-se que o corpo do ser humano deve ser respeitado pelo médico. Cf. Código de Ética Médica, 
Resolução CFM nº 1.931/2009, Cap. I, Dos Princípios Fundamentais: VI - O médico guardará absoluto 
respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar 
sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra 
sua dignidade e integridade. Disponível em: 
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2009/1931_2009.htm. Acesso em: 21 mar. 2016.

73  Como ensina Maria Helena Diniz estes princípios estão consignados no Belmont Report, publicado, em 
1978 pela National Comission for the Protection of Human Subjetcs of Biomedical and Behavioral Research
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médico, portanto, deve respeitar a vontade do paciente, informando-lhe sobre seu diagnóstico

bem como sobre as opções de tratamentos ou experimentações disponíveis. Com os devidos

esclarecimentos dos riscos e das “questões que envolvem seu corpo e sua vida” (GOZZO;

LIGIERA,  2012,  p.  95)  o  paciente  poderá  de  maneira  voluntária  fornecer  ao  médico  o

consentimento informado.

Vejamos  o  que  nos  ensina  Rachel  Sztajn  a  respeito  de  autodeterminação  e

consentimento do paciente:

Pode-se  entender  que  a  autodeterminação  venha  a  impedir  que
terceiros imponham a alguém a obrigação de viver e que, portanto,
exista  direto  à  morte  voluntária.  Autodeterminação  liga-se  à
capacidade e a consentimento informado com o que se passa ao plano
da autonomia individual, um dos pilares da bioética atual. Aceitando
que  pacientes  possam  recusar  terapêuticas,  especialmente  as
extraordinárias  e  não  curativas,  fica  mais  simples  aceitar-se  que
tenham  direito  à  morrer,  escolhendo  morrer  com  dignidade,  com
menos  sofrimento,  morrer  melhor,  ou  morrer  a  boa  morte  .  [...]  O
Respeito à autonomia do paciente é principio fundamental  encontra
amparo no Código de Ètica Médica (SZTAJN, 1999, p. 151/153)

Por fim, conciliando o princípio da autonomia da vontade com a legislação civil a

respeito do corpo, percebe-se que o Código Civil limitou-se a regulamentar somente os atos

de disposição do corpo humano. 

Em outras palavras, como observa Anderson Schreiber, “a codificação veio cuidar

tão somente da  relação entre a  proteção  ao corpo  e a  vontade do seu titular,  procurando

determinar em quais circunstâncias pode uma pessoa ‘dispor’ no todo ou em parte, do seu

próprio corpo.” (2013, p. 33). 

O art.  15 do Código Civil  “restringe o exercício  da liberdade pessoal” porque o

indivíduo somente pode escolher o tratamento ou a intervenção cirúrgica em caso de risco de

vida,  sendo  certo  que  tal  direito  “deveria  ser  garantido  tout  court,  sem  qualquer

condicionamento.”  (2012,  p.  124).  É  de  se  apoiar  esta  opinião,  que  dá  embasamento  ao

(Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos em Pesquisa Biomédica e Comportamental). (2007,
p. 14).
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presente tema, posto ser a liberdade um direito fundamental do homem. 

CONCLUSÕES

Como conclusões,  a partir dos objetivos apresentados no início desta monografia,

concluo que a disposição sobre o  próprio corpo é limitada tanto pelas legislações  civil  e

constitucional quanto pelos bons costumes, e demais leis que complementam o ordenamento

jurídico pátrio.

Muito embora,  o  indivíduo,  munido de garantias  fundamentais,  não possa  dispor

acerca do momento adequado para se morrer, ele tem liberdade para dele dispor, desde que

isso não implique em ofensa ao direito de terceiros. O direito à vida, aqui replicado como

dever à vida, por vezes, prolonga o sofrimento de acamados e retira a esperança daqueles que

só esperam aliviar a dor.

É bem certo que aumentar o tempo e a qualidade de vida, tornando-a melhor e mais

saudável é, hoje, o grande objetivo da medicina. Para alcançá-lo, a medicina pode contar com

os avanços científicos que têm lhe proporcionado grandes e importantes saltos.

Não obstante, todo esse conhecimento e tecnologia não trazem somente benefícios à

medicina e às pessoas, visto que, por vezes, em nome da tecnologia e de resultados – que nem

sempre são certos – pessoas doentes são induzidas a tratamentos intermináveis, cansativos que

lhe tiram as forças ao longo de todo o processo.

Diante de tal  cenário,  a  proposta do testamento vital  impera,  na medida em que

recupera a dignidade do paciente que, em muitas das vezes, sequer quer ser submetido à mais

uma tentativa terapêutica e a família, de modo quase que certo, insiste em fazê-lo por amor

mas, também, muitas das vezes, por egoísmo ou medo em ver o paciente “se entregar”. 

 O paciente em fim da vida é sujeito de direito no ordenamento jurídico brasileiro e,

portanto, deverá ter sua autonomia privada respeitada, a fim de que se garanta a coexistência

dos projetos  individuais  de  vida,  conforme preceitua  o  modelo  democrático  adotado  pela
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Constituição de 1988.

Nesse contexto o testamento vital faz sentido, ou seja, é a partir da verificação da

necessidade  de  efetivar  o  respeito  à  autonomia  privada  do  paciente  terminal  que  esta

declaração desponta como instrumento válido no ordenamento jurídico brasileiro, amparada

pelos fundamentos éticos que regem a ciência médica - da qual não se pode olvidar -, tendo

em vista as implicações da validade do Testamento vital na prática diária dos médicos que

lidam com situações de fim de vida.

O novo Código de Ética Médica brasileiro deixou claro que o médico deve respeitar

a vontade expressa do paciente, vontade esta que deve ser instrumentalizada através de um

documento chamado declaração prévia de vontade do paciente terminal, também conhecido,

erroneamente,  por testamento vital.  Contudo, até o presente momento não existe qualquer

regulamentação sobre o tema no Brasil, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito do Conselho

Federal de Medicina e esta falta de regulamentação gera uma insegurança aos indivíduos que

querem deixar sua vontade expressa e aos médicos que, diante de um caso concreto, veem-se

diante de um conflito entre a vontade de diferentes familiares, por exemplo. Em verdade, a

relação médico-paciente,  diante  de situações  de terminalidade está  carente de proteção.  É

necessário garantir ao paciente que seus desejos, expressão máxima do direito à liberdade,

serão seguidos em um momento em que ele não mais puder exprimi-los com discernimento e

é necessário garantir ao médico que ele não sofrerá qualquer retaliação, seja no âmbito de sua

entidade de classe, seja no âmbito jurídico, ao seguir expressamente a vontade do paciente.

Conclui-se que o testamento vital é válido no Brasil, mesmo com a inexistência de

legislação específica, a partir de urna interpretação principiológica do ordenamento jurídico

pátrio. Entretanto, devido as especificidades formais e materiais que permeiam este instituto,

avaliou-se  ser  necessária  a  aprovação  de  uma  lei  que  o  regulamentasse,  a  fim de  evitar

controvérsias e de possibilitar a eficácia deste.

É preciso que exista uma forma de assegurar que o corpo humano seja respeitado e

protegido,  em  vida,  evitando  que  não  se  transforme  em um mercado,  cuja  evolução  do

exercício dos direitos da personalidade requisitará mais do Direito a fim de constituir um
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sistema jurídico direcionado a responder aos novos e polêmicos dilemas da modernidade. Este

é o desafio implementado pela regulamentação do testamento vital. 
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