
 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

 

CAMILA AGUIAR CASAL 

 

 

 

 

 

 

 

TESTAMENTO VITAL: VALIDADE E EFICÁCIA DO INSTITUTO NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



 
 

CAMILA AGUIAR CASAL 

 

 

 

TESTAMENTO VITAL:  

VALIDADE E EFICÁCIA DO INSTITUTO NO BRASIL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

como requisito parcial à obtenção do grau 

de Bacharel em Direito 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Diogo Leonardo Machado de Melo 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



 
 

CAMILA AGUIAR CASAL 

 

TESTAMENTO VITAL: VALIDADE E EFICÁCIA DO INSTITUTO NO BRASIL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

como requisito parcial à obtenção do grau 

de Bacharel em Direito 

 

Aprovada em 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr. Diogo Leonardo Machado de Melo 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Paulo e Ângela, pelo apoio 

incondicional em todos os meus projetos; à 

minha irmã, Fernanda, pelo apoio e carinho 

de sempre.  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais, Ângela e Paulo, sem os quais seria impossível 

concretizar o projeto da segunda graduação. Assim como na época em que eu prestei 

vestibular pela primeira vez, eles estiveram ao meu lado o tempo todo, ainda que as 

condições nem sempre parecessem das mais favoráveis. Por isso e por todo o amor, 

carinho e força compartilhados ao longo desses 31 anos, muito obrigada. 

À minha irmã, Fernanda, por ser sempre um estímulo de carinho e força 

por onde quer que eu vá. Meu orgulho de sempre e amor maior.  

À minha tia Dália por todo apoio e carinho de sempre; e aos meus primos 

Gisele e Luís Claudio, pela oportunidade do primeiro estágio, pela acolhida e por todos 

os valiosos ensinamentos ao longo dos dezessete meses que trabalhei em seu 

escritório.  

Às irmãs do coração e da vida: Catarina, Laís, Adriana, Gisèlle, Greyce, 

Gabriela e Clarissa, pelo apoio e carinhos constantes ao longo da minha jornada na 

nova empreitada. 

Aos amigos Caroline e Diego, casal querido, por todo o carinho, apoio, 

ajuda e indicações de estágio ao longo desses cinco anos. Sou imensamente grata a 

vocês pela lembrança.  

  Às amigas e companheiras de graduação, Moriah, Luciana, Valéria, 

Giovanna Claro, Giovanna Scudeller, Carolina, pelo apoio constante e pelas 

comemorações conjuntas.  

  Ao amigo Weslei, por toda a paciência, carinho e incentivo ao longo 

desses últimos meses. O apoio ao longo do exame de ordem e do TCC foi 

fundamental. 

  Por último, mas não menos importante, ao meu querido orientador, 

Professor Dr. Diogo Leonardo Machado de Melo, por toda a disposição para a troca 

de ideias e a paciência com os meus surtos de ansiedade. Suas aulas despertaram o 

gosto pelo biodireito e ainda possibilitaram a escolha do tema deste trabalho.  

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A morte parece menos terrível quando se está 

cansado. (Simone de Beauvoir) 

 



7 
 

 

Testamento Vital: validade e eficácia do instituto no Brasil 

 

Camila Aguiar Casal1 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar brevemente o nascimento 
das diretivas antecipadas de vontade – e mais especificamente do testamento vital - 
nos Estados Unidos e a difusão do instituto no Brasil. Trata, ainda, sobre a 
possibilidade de um indivíduo manifestar sua vontade antecipadamente quanto aos 
tratamentos e/ou procedimentos que poderão e não poderão ser efetuados quando 
este não puder mais consentir. Propõe uma análise da evolução do instituto à luz da 
dignidade da pessoa humana, da autonomia da vontade, autodeterminação do 
paciente e da capacidade de consentir. Por fim, analisa requisitos de validade e 
eficácia para o uso do instituto no Brasil ante a ausência de regramento legislativo 
sobre o tema. 
Palavras-chave: Diretivas Antecipadas de Vontade. Testamento Vital. 
Consentimento Livre e Esclarecido. Dignidade da Pessoa Humana. Validade. Eficácia. 
 

ABSTRACT: This article aims to briefly analyze the birth of the advanced directives - 
and more specifically the living will - in the United States and the diffusion of said 
institute in Brazil. It also adresses the choices an individual can take regarding the 
treatments and / or procedures that may and may not be performed when the patient 
can no longer consente – also called will in advance. It proposes an analysis of the 
evolution of the institute in the light of the dignity of the human being, private autonomy, 
self-determination of the patient and the capacity to consent. Finally, it analyzes validity 
and efficacy requirements for the use of the institute in Brazil due to the absence of 
legislative regulation on the subject. 
Key-words: Advanced Directives. Living Will. Free and Informed Consent. Dignity of 
the Human Being. Validity. Efficacy 

 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução; - 2. Início do Instituto; - 3. Testamento Vital no Brasil; - 4. 
Validade e Eficácia do Testamento Vital; - 5. Conclusão; - 6. Referências 
Bibliográficas.  

 

                                                             
1 Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Bacharel e Licenciada em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal de São Paulo. E-mail: camilacasal@hotmail.com 
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1. Introdução 

 

O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas contribuiu para o 

avanço de pesquisas e descobertas científicas importantíssimas, como a cura para 

uma série de doenças. Além disso, há também uma preocupação cada vez maior com 

a saúde e o bem-estar individual que contribuem para o aumento da expectativa de 

vida de uma forma geral.  

Hoje existem aparatos que possibilitam fazer um mapeamento genético 

para investigar se eventual gene que compõe o DNA do indivíduo tem predisposição 

a doenças como câncer, Alzheimer, mal de Parkinson, entre outras. Diante da 

probabilidade de eventuais doenças se manifestarem é possível até mesmo escolher 

abordagens bastante radicais, como foi o caso da atriz Angelina Jolie que após perder 

familiares para o câncer de mama, decidiu fazer o mapeamento genético. Após 

descobrir que predisposição genética para a doença, Jolie realizou uma mastectomia 

em ambos os seios, seguidos de implantes de silicone. Tudo isso para fugir da tão 

temida doença.  

O retardamento da morte está intimamente ligado a um maior número 

de intervenções médico-hospitalares. Se existe um movimento crescente pela 

conscientização da prevenção no quesito saúde, fazendo com que os indivíduos 

busquem consultas preventivas, de outro lado também existe um número grande de 

pessoas que só procuram um profissional da saúde quando não há mais como ignorar 

o problema.  

As infinitas possibilidades de prolongamento da vida, inclusive quando 

não há mais possibilidade de cura, trouxeram o questionamento da supremacia do 

direito à vida. É certo que nossa Constituição Federal resguarda a inviolabilidade do 

direito à vida (art. 5º, caput) como direito fundamental, mas também protege a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Deve haver, assim, uma ponderação 

entre ambos os direitos. 

Nessa linha, o presente trabalho visa discutir as possibilidades que a 

bioética e o biodireito vêm nos apresentar na atualidade quanto às possibilidades de 
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se combater as doenças sem travar uma guerra infinita com a morte. Quando não é 

mais possível vencê-la, torna-se obrigatório lidar com a morte e a autonomia privada 

do paciente para decidir quais tipos de tratamentos são ou não adequados. 

O testamento vital traz a possibilidade de colocar o paciente como peça 

central no curso do tratamento, distanciando-se da tradição paternalista da medicina, 

para dar importância à autonomia privada e à autodeterminação do paciente, 

respeitando-se a dignidade da pessoa humana. Por fim, discute-se a validade e a 

eficácia do instituto no Brasil, ainda que continue existindo um vácuo legislativo sobre 

o tema. 

 

2. Início do Instituto 

 

Diante da necessidade de resguardo da dignidade da pessoa humana, 

o testamento vital surgiu nos Estados Unidos, em uma reunião da Euthanasia Society 

of America, como uma forma de determinação dos desejos do paciente em caso de 

doença terminal, mas não foi possível regulamentar essa possibilidade à princípio2.  

O advogado Luis Kutner, em 1969, criou a tese de que deveria haver 

uma defesa do direito de morrer, como parte do direito à privacidade dos indivíduos, 

e que essa vontade deveria ser livre, esclarecida e documentada, cunhando o termo 

living will pela primeira vez. Nesse documento, o paciente deixaria descrita a recusa 

a submeter-se a determinados tipos de tratamento, desde que o paciente estivesse 

em uma situação de terminalidade ou em estado vegetativo (PONA, 2015, p. 58-59). 

Dadalto também traz a evolução do instituto nos Estados Unidos: a 

primeira sistematização do assunto como legislação aconteceu na Califórnia, em 

1977, com o Natural Death Act, após os pais de Karen Ann Quinlan pedirem 

judicialmente a suspensão do esforço terapêutico, já que a jovem de 22 anos estava 

em estado vegetativo persistente. Nessa demanda, os pais da paciente requisitaram 

“diretivas para os médicos” (DADALTO, 2018, p. 4).  

                                                             
2 PONA, Éverton Willian. Testamento Vital e Autonomia Privada: fundamentos das diretivas 

antecipadas de vontade. Curitiba: Juruá, 2015, p. 57-58 
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Depois, ainda na Califórnia, em 1983, publicou-se o California’s Durable 

Power of Attorney for Health Care, que reconheceu a possibilidade de um indivíduo 

nomear um procurador para tomada de decisões relativas à sua saúde, quando esse 

estiver impossibilitado de fazê-lo.  

Mais tarde, ainda nos Estados Unidos (1991) foi editada uma lei federal 

chamada de Patient Self Determination Act que, como o próprio nome diz, reconhecia 

o direito de autodeterminação do paciente. A partir daí – e já com os precedentes 

californianos – determinou-se que as diretivas antecipadas seriam de duas ordens: 

living will e durable power of attorney. Os institutos serão explicados adiante. 

 

3. Testamento Vital no Brasil 

 

Como visto, o instituto do testamento vital nasceu nos Estados Unidos e 

foi difundido mundialmente a partir da década de 1990. No Brasil, apesar de ainda não 

haver regulamentação legislativa aprovada sobre o tema, o interesse pela discussão 

é crescente. Atualmente tramitam, inclusive, dois projetos de Lei no Senado Federal. 

As diretivas antecipadas de vontade são um gênero de manifestações 

de vontade do paciente que ainda em vida e com plena capacidade, expressa seus 

desejos para quando estiver em uma situação de incapacidade, como resultado de 

um estado transitório (um coma por período determinado, por exemplo) ou de doença 

terminal.  

De acordo com a Resolução nº 1.995 do Conselho Federal de Medicina, 

publicada no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 2012 e, portanto, posterior 

ao advento do instituto no Brasil, as diretivas antecipadas de vontade são:  

 
Art. 1º [...] 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 
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livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração 
suas diretivas antecipadas de vontade.3 

 

Assim, através desse instituto, o paciente consegue determinar quais 

tipos de tratamento deseja se submeter ou não, de acordo com suas crenças 

pessoais, religiosas e seu projeto de vida. Mais do que isso, o médico, a família, o 

conselho do hospital e os enfermeiros devem respeitar a vontade do paciente – desde 

que suas vontades estejam em consonância com o ordenamento jurídico.  

Importante ressaltar que no contexto brasileiro existem duas espécies 

mais discutidas de diretivas antecipadas: o testamento vital e o mandato duradouro4.   

O mandato duradouro, também chamado de durable power of attorney5, 

é um instrumento no qual o paciente escolhe um ou mais procuradores para decidir 

quais providências deverão ser tomadas com relação ao paciente outorgante do 

mandato quando este estiver em uma situação de incapacidade transitória e não 

puder decidir sobre recusa de determinado tratamento. É importante ressaltar que não 

se trata, nesse instituto, necessariamente de uma situação de terminalidade da vida. 

Por outro lado, o mandato duradouro pode ser aliado ao testamento vital, conforme 

sugestão da Prof. Luciana Dadalto, para maior segurança na efetivação dos desejos 

do paciente (DADALTO, 2015, p. 95).  

Insta salientar, no entanto, que a escolha do procurador não deve ser 

leviana, sob pena do outorgante não ter os seus desejos respeitados. O mandatário 

não deve agir de acordo com as suas convicções pessoais, mas deve pautar-se, como 

já dito, pelas convicções e vontades do paciente. Beauchamp e Childress salientam 

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 paciente”6 sob 

o risco de o instrumento tornar-se inócuo.  

                                                             
3 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.995/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 
31 ago. 2012. Disponível em < http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf>. 
Acesso em 15 set. 2018 
4A professora Luciana Dadalto ressalta que nos Estados Unidos existem outros tipos de diretivas 
antecipadas de vontade que já são amplamente discutidas, mas ainda bastante incipientes no Brasil, 
como Directive for Maximum Care, Medical Directive e Values History. In: DADALTO, Luciana. 
Testamento Vital. São Paulo: Atlas, 2015, p. 88 
5 Ibd., p. 88 
6 BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. Trad. Luciana 
Pudenzi. São Paulo: Loyola, 2002; Apud: DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Atlas, 

2015, p. 92  

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf
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Já o testamento vital foi cunhado nos Estados Unidos como living will e 

a tradução literal do termo em inglês causa certa confusão com o instituto do 

testamento previsto no Código Civil, que segundo o Professor Flávio Tartuce é: 

 
o negócio jurídico, unilateral, personalíssimo e revogável pelo qual o 
testador faz disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial, 
para depois de sua morte. Trata-se do ato sucessório de exercício da 
autonomia privada por excelência. 7 

 

Ambos os institutos são negócios jurídicos unilaterais, personalíssimos 

e revogáveis, traduzindo expressões da autonomia privada de um indivíduo, mas 

apesar das semelhanças, os dois tipos de testamentos possuem diferenças bastante 

significativas: enquanto o testamento civil é um ato que produz efeitos post mortem e 

pode versar tanto sobre disposições patrimoniais, quanto extrapatrimoniais, o 

testamento vital produz efeitos ainda em vida e, necessariamente, dispõe sobre 

questões extrapatrimoniais. (DADALTO, 2015, p. 3) 

O testamento civil precisa que uma série de requisitos solenes sejam 

observados para que o instrumento não seja eivado de nulidade. Já o testamento vital, 

uma vez não previsto em nosso ordenamento jurídico de forma expressa, não precisa 

observar uma forma determinada, sendo possível fazê-lo tanto por instrumento 

público, quanto particular.  

Existem diversas discussões complementares que permeiam o instituto 

do testamento vital e o “direito de morrer” do paciente. Por exemplo, há certa confusão 

conceitual entre as diferentes formas de morte assistida, como a eutanásia, a 

ortotanásia, distanásia e o suicídio assistido, conforme será esclarecido adiante. 

A eutanásia é conceituada por Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo 

Luna Moreira como: 

 
[...] a morte de pessoa – que se encontra em grave sofrimento 
decorrente de doença, sem perspectiva de melhora – produzida por 
médico, com o consentimento daquela. A eutanásia, propriamente 
dita, é a promoção do óbito. É a conduta, através da ação ou omissão 
do médico, que emprega, ou omite, com consentimento da pessoa, 
meio eficiente para produzir a morte em paciente incurável e em 

                                                             
7 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das sucessões – vol. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 351 
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estado de grave sofrimento, diferente do curso natural, abreviando-lhe 
a vida.8 

 
Ou seja, é a interrupção deliberada da vida, por meio de uma ação 

(eutanásia ativa) ou de uma omissão (eutanásia passiva)9 do médico e com o 

consentimento do doente terminal, para não prolongar seu sofrimento com 

tratamentos inúteis. A busca, portanto, é para aliviar a dor e o sofrimento do paciente.  

No ordenamento jurídico pátrio a eutanásia é equiparada ao crime de 

homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, ainda que possa ser enquadrada 

no parágrafo primeiro10, na figura do homicídio privilegiado, haveria apenas uma 

diminuição da pena de um terço a um sexto. No entanto, continua configurando um 

crime.  

A ortotanásia foi regulamentada para a conduta médica pela Resolução 

nº 1.805 de 2006 do Conselho Federal de Medicina11, sendo “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” (art. 1º da Resolução 1.805/2006).  

O artigo 2º dessa mesma resolução12 impõe a necessidade dos cuidados 

paliativos quando da efetivação da ortotanásia, devendo assegurar conforto ao 

paciente terminal no alívio de sintomas, bem como a assistência integral (psíquica, 

social e espiritual) e também possibilitar a alta hospitalar, para que o paciente possa 

morrer em casa.   

Importante ressaltar que a ortotanásia é figura atípica em nosso 

ordenamento penal e, portanto, não configura crime. Dadalto faz uma ressalva 

                                                             
8 SÁ, Maria de Fátima Freire de; MOUREIRA, Diogo Luna. Autonomia para morrer: eutanásia, suicídio 
assistido, diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 85-
86 
9 A doutrina faz uma série de distinções de subtipos da eutanásia em ativa e passiva e essa primeira 

em direta e indireta, mas essa diferenciação não é relevante para o presente trabalho. 
10Art. 121, § 1º, do Código Penal – “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante 
valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação 
da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço” – grifos da autora 
11 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.805/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 

28 nov. 2006. Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm. 
Acesso em 15 set. 2018 
12 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. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm
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importante quanto ao comparativo que alguns doutrinadores fazem entre eutanásia 

passiva e ortotanásia, citando Maria Elisa Villas-Bôas: 

 
É imperioso, portanto, salientar que, a despeito do entendido por 
alguns doutrinadores, a eutanásia passiva não é sinônimo de 
ortotanásia, pois, segundo Villas-Boâs, a primeira “consiste na 
suspensão 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, enquanto na ortotanásia há omissão ou 
suspensão de medidas que perderam sua indicação por já resultarem 
inúteis para aquele indivíduo, no grau de doença em que se 
encontra.13  

 

Assim, não há que se falar em equivalência entre eutanásia passiva e 

ortotanásia. Esta sempre será a supressão de qualquer tratamento que não mais faça 

sentido no caso concreto, uma vez que inexiste alternativa funcional. Já a eutanásia 

é uma “desistência” de medidas que poderiam ser úteis, se o paciente as quisesse.  

A distanásia, no entanto, é uma busca incessante pelo prolongamento 

da vida, mesmo quando os tratamentos se configuram inúteis ao caso concreto. Nos 

dizeres de Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira: “[a distanásia] dedica-

se a prolongar, ao máximo, a quantidade de vida humana, combatendo a morte como 

grande e último inimigo” (SÁ; MOUREIRA, 2015, p. 88) e não se importando com a 

qualidade de vida do doente.  

No suicídio assistido, no entanto, a ação é do próprio paciente, que tem 

uma posição ativa, mas é auxiliado ou orientado por um terceiro. Essa modalidade 

também é tipificada no Código Penal como crime, sob a denominação de auxílio ao 

suicídio, previsto no artigo 12214 desse diploma.  

O “direito de morrer” do paciente é absorvido por questões bastante 

relevantes e que são fundamentais para entender o cabimento do testamento vital no 

Brasil. A questão da autonomia privada do paciente, a capacidade para consentir, o 

                                                             
13 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Eutanásia Passiva e ortotanásia: uma distinção necessária. Apud: 
DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Atlas, 2015, p. 53 
14 Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da 
tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. 
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direito à morte digna e a associação da morte assistida com cuidados paliativos são 

algumas delas. 

A visão mais tradicional da medicina tem caráter bastante paternalista. 

Nessa prática, o médico é o detentor do saber técnico e o paciente deve apenas se 

submeter ao que o profissional julga mais adequado ao seu caso.  

Atualmente, no entanto, há um movimento global de considerar o 

paciente como fundamental para o seu processo de cura. Ele deixa de ser um 

receptáculo do conhecimento técnico de um terceiro para desempenhar uma postura 

ativa. O ponto fulcral para essa mudança de paradigma é o consentimento livre e 

esclarecido.  

A relação médico-paciente tem sido alocada pela doutrina e pela 

jurisprudência como uma relação consumerista, importando em um negócio jurídico 

com direitos e deveres como qualquer outra relação negocial do Direito Civil. Assim, 

o ato de consentir importa em manifestação de vontade, que deve ser livre de 

quaisquer interferências de terceiros. 

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como uma 

obrigatoriedade do fornecedor prestador de serviços a transmissão de “informação 

adequada e clara” sobre o serviço a ser realizado, “com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem.”15 

Assim, para o médico, não basta informar que tal procedimento deve ser 

realizado, mas o porquê desse tratamento ser indicado ao caso concreto, quais seus 

riscos, qual o tempo de recuperação, etc. Ademais, o profissional deve certificar-se de 

que o paciente entende corretamente o que está sendo transmitido, sob pena de violar 

o direito do paciente à correta informação.  

O próprio Código de Ética Médica16 dispõe, em seu artigo 59, que 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 

                                                             
15 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Atlas, p. 63 
16 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução 1.931/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 17 

set. 2009. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf.. Acesso em 
15 set. 2018 

https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf.


16 
 

provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável 

legal”. Várias resoluções publicadas pelo Conselho Federal de Medicina nos últimos 

anos vêm dispondo sobre o tema no mesmo sentido: obrigatoriedade da observância 

do consentimento livre e esclarecido do paciente, priorizando a autonomia privada e 

a autodeterminação do indivíduo.  

Assim, conforme ensina Miguel Kfouri Neto (2018), é dever do médico 

ouvir o paciente, interroga-lo, examiná-lo e fornecer todos os dados que interessem 

para a escolha do tratamento mais adequado ao caso concreto. É direito do paciente 

obter todas a informações sobre o seu caso, isso inclui até mesmo o esclarecimento 

sobre contraindicações e efeitos colaterais dos medicamentos prescritos.   

Deve ser estabelecido um diálogo entre as partes de tal forma que o 

paciente se sinta à vontade para esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada ao 

seu caso. Imprescindível que seja assim, já que o paciente coloca sua vida nas mãos 

do médico. Só assim é possível haver autodeterminação com o objetivo de perseguir 

o bem-estar e a dignidade do indivíduo.  

A obtenção de todos os elementos necessários para a tomada de uma 

decisão consciente, livre e esclarecida sobre o futuro do tratamento de um paciente 

em estado terminal é ponto fulcral para a chamada “capacidade de consentir”,  que 

segundo André Gonçalo Dias Pereira seria um novo braço de capacidade jurídica, 

“ligada ao direito ao desenvolvimento da personalidade e ao direito à 

autodeterminação nos cuidados de saúde” e também envolve o consentimento 

esclarecido para legitimar intervenções médicas (NANNI, 2011).  

O advento do liberalismo fez com que muitas codificações civis se 

prestassem a resguardar as liberdades individuais, a família, o patrimônio, de forma 

que o Estado tivesse a mínima ingerência sobre o direito privado. O Código Civil de 

1916 traduz essa escolha. Já a Constituição Federal de 1988, chamada de 

constituição cidadã, optou por destacar como um de seus princípios fundamentais a 

dignidade da pessoa humana e de tutelar interesses mais gerais, colocando como 

figura central o homem integrado à sociedade, fazendo com que haja alguma 

ingerência do Estado sobre o espaço individual, com o objetivo de obter justiça social. 

(MORAES, 2010) 
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Como consequência, houve um deslocamento da noção de direito 

subjetivo, centrado no indivíduo, para a noção de direito objetivo, centrado na 

dignidade da pessoa humana, no social e em uma interpretação civil-constitucional do 

direito civil.  

Cria-se, então, uma nova gama de negócios jurídicos a serem tutelados 

pelo direito civil: os negócios jurídicos extrapatrimoniais. O biodireito traz uma gama 

enorme desses novos direitos a serem tutelados: reprodução humana assistida, 

células-tronco, manipulação genética, doação de órgãos, maternidade por 

substituição, diretivas antecipadas de vontade, etc.  

A maternidade por substituição, por exemplo, ao contrário do que 

acontece nos Estado Unidos, onde se estabelece um contrato oneroso para cessão 

de uso do útero de uma terceira mulher com objetivo de gestar uma criança com 

material genético do casal contratante, no Brasil a prática foi regulamentada pela 

Resolução nº 2121/2015 do Conselho Federal de Medicina e estabelece que a 

doadora do útero deve pertencer à família dos doadores de material genético em 

parentesco consanguíneo até quarto grau.  

A gestação de substituição é um negócio jurídico, uma vez que consiste 

em manifestação de vontade que resulta em uma relação jurídica determinada a 

produzir efeitos jurídicos entre agentes capazes e com objeto lícito17, mas não tem 

conteúdo patrimonial e sim extrapatrimonial, ligado à dignidade da pessoa humana e 

ao planejamento familiar. Como negar a parentalidade a um casal que não pode ter 

filhos? 

Da mesma forma, o testamento vital também pode ser classificado como 

negócio jurídico, desde que não extrapole o ordenamento jurídico pátriio. Um 

testamento vital que verse sobre eutanásia, por exemplo, jamais poderia ser válido, 

uma vez que a conduta é tipificada como crime no Código Penal. 

Luciana Dadalto18 aduz que a “capacidade é gênero do qual são 

espécies a capacidade de direito e a de fato”. Enquanto a primeira refere-se a uma 

capacidade formal, no sentido de “aquisição de direitos e deveres”, a segunda refere-

se ao pleno “exercício destes”. Em outras palavras, a capacidade de fato está 

                                                             
17 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2013, p. 150-151 
18 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Atlas, p. 72-73 
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intrinsecamente ligada à noção de discernimento, que segundo o Dicionário Aurélio19 

pressupõe o juízo, a apreciação e a análise.  

Outrossim, a capacidade negocial ligada aos negócios jurídicos 

extrapatrimoniais deve ser uma decisão racional sobre os riscos envolvidos no 

negócio jurídico, conforme destaca André Gonçalo Dias Pereira20. Assim, o indivíduo 

deve decidir pela realização do negócio baseado em quatro critérios: 

(i) Capacidade de decidir sobre valores, efetuando uma análise de 

custo-benefício; 

(ii) Capacidade para compreender os fatos, levando em 

consideração as consequências futuras; 

(iii) Capacidade para compreender alternativas, ou seja, em uma 

eventual escolha sobre possíveis cenários, o indivíduo deve ter 

clareza de que tem opções e quais são as implicações dessas 

opções; 

(iv) Capacidade para se autodeterminar com base na informação 

obtida, ou seja, é necessário exprimir uma vontade que esteja de 

acordo com as opções disponibilizadas. 

 O Código Civil atualmente vigente considera como incapaz somente os 

menores de idade, já que sujeitos portadores de doenças mentais graves deixaram 

de pertencer ao rol dos absolutamente incapazes por força do Estatuto do Deficiente 

(Lei 13.146/2015). 

Por outro lado, se o indivíduo consegue apreender o valor do bem ou 

interesse tutelado, as consequências da sua decisão e se existem alternativas (e de 

que forma essas alternativas são mais ou menos efetivas ao caso concreto) – o que 

deve ser aferido no caso concreto - há capacidade para consentir (NANNI, 2011) 

  

                                                             
19 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. Curitiba: 
Positivo, 2010, p. 257 
20 NANNI, Giovanni Ettore. A capacidade para consentir: uma nova espécie de capacidade 

negocial. Letrado: Informativo Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo, v. 96, set./out. 
2011, p. 28-29. 
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No mesmo sentido, Naves e Sá21 afirmam que: 

 
O paciente precisa ter discernimento para a 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.  

 

Assim, nem sempre uma pessoa capaz nos termos do Direito Civil terá 

discernimento para emissão de consentimento livre e esclarecido em virtude de 

medicamentos ou de um estado de saúde transitório. No mesmo sentido, os incapazes 

ou relativamente incapazes, poderiam proferir um consentimento livre e esclarecido 

com absoluto discernimento – por mais que o Direito Civil não os coloque nesse 

patamar.  

Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moreira22 exemplificam a 

possibilidade de autodeterminação dos incapazes e relativamente incapazes com o 

caso de uma garotinha inglesa de 13 anos chamada Hannah Jones. A menor sofria 

de um tipo raro de câncer (leucemia mielóide aguda) e em virtude dos medicamentos 

e da própria doença, desenvolveu um sério problema cardíaco que somente seria 

resolvido por meio de um transplante - que poderia lhe dar apenas mais alguns anos 

de vida – e seria necessário que ela tomasse remédios para evitar rejeição. No 

entanto, ela teria que se submeter a um novo transplante depois de alguns anos. O 

risco de morte durante a cirurgia era bastante alto. Ou seja, a cirurgia tinha alto risco 

para a paciente e lhe concederia apenas mais alguns anos de vida, quando ela teria 

que se submeter novamente a outra cirurgia. 

A menina recusou o procedimento e sua decisão foi ratificada pelos pais. 

O Hospital chegou a cogitar uma tutela judiciária, já que se tratava de incapaz, mas 

                                                             
21 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima Freire de. Da relação jurídica médico-

paciente: dignidade da pessoa humana e autonomia privada. In: SÁ, Maria de Fátima Freire de (Org.). 
Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, v. 1, p. 119-120. Apud: DADALTO, Luciana. Testamento 
Vital. São Paulo: Atlas, 2015, p. 73-74 
22 SÁ, Maria de Fátima Freire de; MOUREIRA, Diogo Luna. Autonomia para morrer: eutanásia, 

suicídio assistido, diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. Belo Horizonte: Del Rey, 
2015, p. 162 
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desistiu após a paciente ser submetida a uma entrevista com assistente social para 

avaliar o grau de consciência da menina.  

Hannah foi devidamente informada do procedimento, do tratamento 

posterior e do fato de que a cirurgia não lhe traria uma cura definitiva. A menina tinha 

o histórico desgastante do tratamento como base para sua negativa e, mais do que 

isso, a negativa foi endossada pelos seus pais.  

A teoria das incapacidades, como Sá e Moreira bem esclarecem, foi 

posta na codificação civil para proteger o patrimônio do incapaz, mas diante de uma 

situação não patrimonial, o que o menor sente não deveria ser levado em 

consideração?  

O ordenamento jurídico brasileiro já possibilita que os menores de idade 

exerçam sua autonomia em casos de adoção, já que é imprescindível o aceite do 

indivíduo maior de 12 anos com relação aos potenciais adotantes. Também é possível 

que um indivíduo com 16 anos vote.  

O Estatuto do Deficiente, ainda que não tutele os direitos dos menores, 

concede uma capacidade mais ampla aos indivíduos portadores de doenças mentais 

do que o Código Civil concedia anteriormente.  

Se o menor tem consciência do que está acontecendo, sabe que 

quaisquer tratamentos somente prolongarão o seu sofrimento e possui meios de 

declarar um consentimento livre e esclarecido, por que sua vontade não deveria ser 

ouvida? Claro que a aceitação dessa vontade não deve ser leviana. É necessário que 

haja uma investigação por parte de profissionais da saúde, notadamente médicos, 

psicólogos e assistentes sociais para que não existam dúvidas quanto à capacidade 

desse menor ou deficiente mental para exprimir sua vontade de não se submeter a 

tratamentos inúteis quando em situações de terminalidade.  

Um ponto delicado na questão dos menores é o consentimento dos pais. 

No caso de Hannah Jones, sua decisão foi ratificada pelos seus genitores. Porém, 

nos casos em que a decisão do menor diverge da opinião dos pais, a manifestação 

volitiva deveria deixar de importar?  

Nesses casos, deveria ser possível a intervenção do Ministério Público 

e de uma tutela judicial em caráter liminar, no sentido de uma obrigação de não fazer, 
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para que a criança ou o adolescente não fossem obrigados a se submeterem ao 

tratamento, já que é dever do Estado, da família e da sociedade zelar pelo melhor 

interesse da criança, nos termos dos artigos 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/1990) e artigo 227 da Constituição Federal de 1988.  

A questão é polêmica, sem dúvidas, mas porque a vontade do menor 

deveria deixar de ser ouvida apenas por divergir da vontade dos genitores? A 

Constituição Federal tutela como princípio máximo a dignidade da pessoa humana. 

Qual o sentido de um indivíduo (qualquer que seja) se submeter a um tratamento inútil, 

por vezes doloroso, que apenas poderá postergar a morte? Em especial nos casos 

como o de Hannah Jones, não conceder a possibilidade de recusa a um tratamento 

chega a ser desumano.  

A autonomia privada é um princípio basilar do direito privado pátrio e tem 

por fundamento a garantia da liberdade dos indivíduos. Luciana Dadalto afirma que 

hoje esse princípio deve ser analisado em conjunto com um outro, a dignidade da 

pessoa humana, por ser levado à “condição de princípio fundamental da Constituição 

da República do Brasil” (DADALTO, 2015, p. 11) 

Dadalto ainda cita Habermas sobre o assunto: 

 
Habermas entende a autonomia privada como o poder do sujeito de 
direito de tomar suas decisões por uma ação comunicativa com outros 
sujeitos, por meio do diálogo. Esse autor trabalha com o conceito de 
liberdade comunicativa, que é a “possibilidade de tomar posição frente 
aos proferimentos de um oponente e às pretensões de validade aí 
levantadas, que dependem de um reconhecimento intersubjetivo”23 

 

Nesse sentido, a expressão da autonomia privada estaria 

intrinsecamente ligada à necessidade do consentimento livre e esclarecido, uma vez 

que o detentor do conhecimento técnico não é o paciente, mas o médico. É de suma 

importância que o profissional exponha quais medidas pretende tomar para a 

efetividade do tratamento, quais os possíveis riscos, formas alternativas, etc., para 

que o paciente tenha possibilidade de decidir o curso do seu tratamento de forma 

esclarecida, garantindo sua autodeterminação.  

                                                             
23 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Atlas, 2015, p. 12-13 
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Se por um lado existem tantas opções terapêuticas à disposição dos 

indivíduos em casos de doenças graves, por outro lado há a falta de conhecimento 

técnico e há a necessidade de aliar o diagnóstico com o melhor tratamento para cada 

caso. Isso não significa, necessariamente, o tratamento mais longo e mais sofrido. Daí 

a necessidade de informação adequada aos pacientes, para que haja uma escolha 

consciente do que cada indivíduo quer ou não se submeter.  

Dadalto traz a distinção entre tratamentos ordinários e extraordinários, 

originários da teologia moral da Igreja Católica, “na qual esses termos eram 

empregados para distinguir o tratamento obrigatório do tratamento que poderia não 

ser utilizado” (DADALTO, 2015, p. 39). Os tratamentos ordinários são aqueles úteis 

ao caso especificamente considerado, já os tratamentos extraordinários são fúteis, 

uma vez que não oferecem benefício real ao paciente em virtude da impossibilidade 

de cura. É importante ressaltar, no entanto, que essa distinção do que seria um 

tratamento útil ou fútil não é simples e depende de análise caso concreto. 

O artigo 41 do Código de Ética Médica estabelece uma vedação ao 

médico para abreviar a vida do paciente (eutanásia), mas o parágrafo único do mesmo 

artigo, dispõe que: 

 
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. 

 

Ainda que o paciente não tenha mais chance de tratamento efetivo ou 

não queira se submeter a ele, o Código de Ética Médica obriga que os médicos 

ofereçam os cuidados paliativos ao paciente, de forma a preservar a dignidade da 

pessoa humana, com o mínimo de sofrimento possível. A Organização Mundial da 

Saúde conceitua cuidados paliativos como:  

 
[...] uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes 
e famílias que enfrentam problemas associados com doenças 
ameaçadoras de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por 
meios de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor 
e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual.24 

 

                                                             
24 PESSINI, Leo.; BERTACHINI, Luciana (orgs.). Humanização e cuidados paliativos. São Paulo: 

Loyola, 2004, p. 48; Apud: DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Atlas, 2015. 
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Após essa iniciativa da OMS, o Ministério da Saúde brasileiro instituiu, 

através da Portaria GM nº 19/2002, o Programa Nacional de Assistência à Dor e 

Cuidados Paliativos, mas o programa não foi implementado até hoje.  

A definição do cuidado paliativo especificamente considerado deve se 

ater ao caso concreto. Dadalto aponta que os paliativistas, como Leo Pessini, por 

exemplo, apontam quatro princípios norteadores do que seriam esses cuidados: 

 
O primeiro é o da proporcionalidade terapêutica, segundo o qual existe 
uma obrigação moral de implementar todas as medidas terapêuticas 
que tenham proporção entre os meios empregados e o resultado 
previsível. O segundo é o do duplo efeito, que dispõe acerca da 
necessidade de averiguar a razão proporcional entre os tratamentos 
que tenham duplo efeito, como, por exemplo, a utilização de morfina. 
O terceiro é o da prevenção, em que se deve prever possíveis 
complicações e sintomas que frequentemente se apresentam a 
portadores de determinada doença. O quarto, e último, é o do não 
abandono e do tratamento da dor, segundo o qual o médico não pode 
abandonar o paciente, exceto em casos de objeção de consciência e 
deve controlar a dor 25 

 

 O cuidado físico também deve ser aliado a um tratamento com equipe 

multidisciplinar, especialmente para os casos em que não há uma solução curativa. 

Assim, o apoio psicológico, espiritual e social costuma ser bastante necessário para 

essas situações de enfrentamento da morte. Por mais que o paciente faça uso de uma 

escolha livre e esclarecida, passar pelo processo é diferente e tende a ser sofrido e 

angustiante, especialmente pela preocupação com a família.  

 

4. Validade e Eficácia do Testamento Vital 

 

A inexistência de regramento específico sobre o tema poderia gerar certo 

desconforto na utilização do testamento vital. Diante disso, é de vital importância uma 

análise sobre a validade e a eficácia do instituto no Brasil. 

O Brasil ainda não regulou as diretivas antecipadas de vontade em 

legislação específica, mas o instituto já é reconhecido como instrumento válido para 

                                                             
25 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Altas, 2015, p. 38-39 
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fazer valer a vontade de um paciente, com fundamento na autonomia da vontade e no 

princípio da dignidade da pessoa humana.26 

O pioneirismo do Conselho Federal de Medicina é de suma importância 

para o tema. Longe de estabelecer regras erga omnes, as Resoluções editadas sobre 

ortotanásia e diretivas antecipadas de vontade visam o regramento da conduta ética 

dos médicos, a fim de possibilitar que eles possam praticá-las sem o receio de 

responder judicialmente por isso (ainda que essa possibilidade continue existindo).  

Luciana Dadalto27 traz a discussão sobre a validade do testamento vital 

no Brasil:  

A Resolução nº 1.805/2006, conforme citado acima, passou a possibilitar 

que os médicos suprimam ou limitem certos esforços terapêuticos considerados como 

inúteis para pacientes em situação de terminalidade de vida. No entanto, estabelece 

a necessidade de continuar com os cuidados paliativos para que seja mantida a 

dignidade do paciente.  

Essa resolução foi questionada pelo Ministério Público do Distrito 

Federal em uma Ação Civil Pública (processo nº 2007.34.00.014809-3), sob a 

alegação de que o Conselho Federal de Medicina estaria legislando sobre conduta 

tipificada pelo nosso Código Penal como crime. O Juiz Federal Roberto Luiz Luchi 

Demo deferiu antecipação de tutela para suspender a eficácia da resolução, mas 

reconheceu que “a ortotanásia não antecipa o momento da morte, mas permite tão-

somente a morte em seu tempo natural e sem utilização de recursos 

extraordinários”.28 

Ao longo da tramitação da ação, o CFM aprovou o novo Código de Ética 

Médica (2009), estabelecendo que é dever do médico evitar tratamentos e esforços 

terapêuticos inúteis ao caso concreto, uma vez configurada a terminalidade de vida, 

devendo propiciar os cuidados paliativos adequados. O Ministério Público, após a 

                                                             
26 SANTOS, Thiago do Amaral. Testamento vital como instrumento assecuratório do direito à morte 
digna. Revista Âmbito Jurídico, São Paulo. Disponível em: < 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14219> p. 1-2 
27 DADALTO, Luciana. A validade do testamento vital no ordenamento jurídico brasileiro. In: _______. 
Testamento Vital. São Paulo: Atlas, 2015, p. 155-189 
28 DISTRITO FEDERAL. Processo nº 2007.34.00.014809-3. Brasília, 23 out. 2007. Disponível em 
http://www.df.trf1.gov.br/inteiro_teor/doc_inteiro_teor/14vara/2007.34.00.014809-3_decisao_23-10-
2007.doc Acesso em: 13 mar. 2013. Apud: DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Atlas, 

2015, p. 158 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14219
http://www.df.trf1.gov.br/inteiro_teor/doc_inteiro_teor/14vara/2007.34.00.014809-3_decisao_23-10-2007.doc
http://www.df.trf1.gov.br/inteiro_teor/doc_inteiro_teor/14vara/2007.34.00.014809-3_decisao_23-10-2007.doc
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aprovação do novo Código de Ética, apresentou alegações finais favoráveis à tese 

defendida pelo Conselho e a resolução voltou a ter eficácia (DADALTO, 2015). 

Resta claro que o CFM jamais teve intenção de legislar sobre o tema – 

até porque extrapola em muito a sua competência – mas a intenção foi garantir ao 

médico uma possibilidade de conduta que não pudesse ser contestada judicialmente 

pela família dos pacientes que quisessem fazer uso da ortotanásia e de diretivas 

antecipadas de vontade.   

O CFM, ante a expressão da autonomia da vontade dos pacientes e o 

dever do consentimento informado, editou ainda a Resolução nº 1.995/2012 para guiar 

“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”29  

Quando essa Resolução foi editada pelo CFM, o Ministério Público 

Federal de Goiás ajuizou uma Ação Civil Pública para que fosse declarada a 

inconstitucionalidade da referida Resolução, sob o argumento de que o CFM estaria 

legislando sobre matéria de direito, mas a ação foi julgada improcedente ante o 

“caráter ético-disciplinar da resolução, sem o condão de criar direitos ou obrigações, 

sobretudo nas esferas cível e penal”30 

A mesma sentença prossegue: 

 
A resolução do Conselho Federal de Medicina é compatível com a 
autonomia da vontade, o princípio da dignidade humana, e a proibição 
de submissão de quem quer que seja a tratamento desumano e 
degradante (art. 1º. Inciso III, e art. 5º, inciso III CF) 

 

Assim, o d. juízo da 1ª Vara Federal de Goiás entendeu que a resolução 

não se sobrepõe ao poder legislativo porque não cria obrigatoriedade alguma para os 

cidadãos, mas apenas vincula os médicos a uma série de atitudes decorrentes da 

                                                             
29 BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Ação Civil Pública nº 1039-86.2013.4.01.3500/classe 
7100. Requerente: Ministério Público Federal. Requerido: Conselho Federal de Medicina. Juiz Federal 
Substituto: Eduardo Pereira da Silva. Goiânia, 21 de fevereiro de 2014. Disponível em: < 
http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-
vital.pdf>; p. 6 
30 BRASIL, op. Cit., p. 7 

http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf
http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf
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autonomia da vontade e do consentimento esclarecido que já faz parte da rotina 

desses profissionais.  

Ainda sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça realizou a I Jornada 

de Direito da Saúde, em 2014, que, dentre outros enunciados, aprovou o Enunciado 

nº 37:  

 
As diretivas ou declarações antecipadas de vontade, que especificam 
os tratamentos médicos aos quais 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 direito31.  
 

A aprovação desse enunciado, embora com certa atecnia, conforme o 

entendimento de Dadalto32, demonstra que o Judiciário está antenado com a evolução 

do tema no ordenamento jurídico brasileiro e preza pelo reconhecimento da validade 

do instituto no país, ainda que nos falte um regramento aprovado pelo Legislativo.  

A ausência de leis específicas pode ser suprimida pela interpretação da 

Constituição Federal que tem como princípio supremo a dignidade da pessoa humana. 

Da mesma forma, as sentenças proferidas nos casos acima descritos, demonstram 

que a autonomia privada do paciente deve prevalecer sobre a lacuna legislativa.  

   Para que seja conferida maior segurança jurídica aos pacientes em 

situação de terminalidade de vida – ainda mais levando-se em consideração que ainda 

não existe lei aprovada sobre o tema - é recomendável que o indivíduo faça uso de 

instrumento escrito para que se tenha registro da vontade do paciente e, 

consequentemente, que essa vontade possa ser cumprida.  

Conforme descrito pelo Enunciado, deve ser realizado por meio de 

instrumento particular, com duas testemunhas, ou então por instrumento público, em 

cartório. Importante ressaltar que hoje existe um banco nacional de dados de 

testamento vital, denominado Registro Nacional de Testamento Vital, que tem função 

similar ao Registro Central de Testamentos, do Colégio Notarial do Brasil.  

                                                             
31 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Enunciados aprovados na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça em 15 de maio de 2014 – São Paulo/SP. Apud: DADALTO, Luciana. 
Testamento Vital. São Paulo: Altas, 2015, p. 177  
32 Ibid., p. 177-178 
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Salienta-se, no entanto, que por ora apenas os testamentos vitais dos 

indivíduos que querem disponibiliza-los é que ficam disponíveis no banco de dados 

do RENTEV. Essa iniciativa pretende também que se faça a entrega de um código de 

acesso a uma pessoa de confiança, com o objetivo de que o ato de disposição de 

vontade não se perca.  

Conforme o conteúdo das resoluções do Conselho Federal de Medicina 

e do próprio Código de Ética Médica, conclui-se que é dever do médico a observância 

da vontade do paciente expressa em testamento vital. Se o paciente chegou no 

hospital com o documento pronto (seja por instrumento particular ou público), o 

médico deve acatar os desejos do paciente, desde que as disposições não firam o 

ordenamento jurídico. Nesse caso, não há que se falar em controle de validade do 

documento por parte do médico, já que o profissional não tem conhecimento técnico 

jurídico para opinar sobre o tema, ainda que deva também informar todas as 

consequências da não aceitação do tratamento (afinal, faz parte de seu dever ético 

obter o consentimento livre e esclarecido).  

Se, por outro lado, o paciente chega ao hospital sem o documento 

previamente formulado, deve ser uma tarefa do médico e de psicólogos ou assistentes 

sociais atestar a capacidade de discernimento do paciente para consentir (se o 

indivíduo consegue entender o que está acontecendo, quais as consequências de não 

aceitar o tratamento, se existem alternativas e como essas alternativas podem ser 

melhores ou piores). A partir da decisão livre e esclarecida do paciente, o médico 

também deve respeitar a decisão do paciente.  

Em caso de não cumprimento das diretivas, o médico poderia até mesmo 

responder judicialmente, desde que ficasse provado que ele não cumpriu os desejos 

do paciente, já que a atitude viria de encontro com direitos fundamentais do próprio 

paciente, como a dignidade da pessoa humana, autonomia privada e direito à 

autodeterminação do paciente, além da tomada de decisão livre e esclarecida. Se, por 

outro lado, os desejos do paciente não forem cumpridos em virtude de intervenção da 

família, não há que se falar em responsabilidade por parte do médico ou do hospital.  

Houve um projeto de lei (PL nº 524/2009) tramitando no Senado Federal, 

de autoria de Gerson Camata, que não versava exatamente sobre as diretivas 

antecipadas de vontade, mas sobre os direitos do paciente em fase terminal de 
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doença, com o objetivo de regulamentar a ortotanásia. Esse projeto foi arquivado em 

2014.  

O artigo 6º desse PL dispunha sobre a possibilidade do paciente 

determinar as diretivas antecipadas de vontade para quando não pudesse mais 

exprimir sua vontade.  

Salta aos olhos que a PL foi proposta em 2009 e tramitou até 2014, 

quando foi arquivada. Após quatro anos de abandono do legislativo sobre o tema da 

terminalidade da vida, foram propostos mais dois PLs que hoje tramitam no Senado 

(PL 149/2018 e PL 267/2018).  

O PL 149/201833 traz definições do que são diretivas antecipadas de 

vontade, representante, pessoa em fase terminal de doença ou acometida de grave e 

irreversível dano à saúde, cuidados paliativos e procedimentos desproporcionais, 

fúteis ou extraordinários. Além disso, também dispõe que apenas pessoas maiores e 

capazes é que poderiam fazer uso desse instrumento, que deverá, segundo o projeto, 

ser lavrado por escritura pública.  

Existe uma ressalva importante de que mulheres grávidas não podem 

fazer uso de diretivas antecipadas que comprometam a vida do nascituro (art. 3º, §3º). 

Já o artigo 5º resguarda a vontade do paciente acima de todas as outras, uma vez 

que estabelece que o cumprimento das diretivas antecipadas deve ser observado pela 

família, pelos profissionais da saúde e pelos representantes, desde que não importe 

em violação ao ordenamento jurídico.  

Já o PL 267/201834 estabelece a possibilidade do indivíduo 

relativamente incapaz (maior de 16 anos e menor de 18) fazer uso das diretivas 

antecipadas quando houver autorização judicial e verificação do discernimento por 

meio de assistência psicossocial.  

                                                             
33 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 149/2018. Disponível em 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7653326&disposition=inline. Acesso em 28 out 
2018 
34 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 267/2018. Disponível em 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7737732&disposition=inline. Acesso em 28 
out. 2018 

 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7653326&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7737732&disposition=inline
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Esse projeto de lei também estabelece que a vontade do doente deve se 

sobrepor sobre as demais, inclusive de familiares. O projeto também dispõe sobre os 

tratamentos que podem ser recusados pelo paciente e quais recusas são vedadas 

diante do nosso ordenamento (como morte assistida, recusa em receber cuidados 

paliativos, etc), preservando também os direitos do nascituro em caso de gravidez.  

O projeto ainda dispõe sobre a criação do cadastro nacional de 

testamentos vitais com interligação com o Colégio Notarial do Brasil, embora não 

disponha sobre a obrigatoriedade do documento ser confeccionado por meio de 

escritura pública, sendo dever do paciente informar os profissionais de saúde quanto 

à existência do documento.  

O PL nº 267/2018 traz uma vitória importante no que diz respeito aos 

menores de idade, já que eles poderão fazer uso do testamento vital, ainda que seja 

necessário suprimento judicial para tanto. Resta saber se o projeto será aprovado 

dessa forma ou se será alterado ou engavetado.  

Assim, diante do exposto, como não existem impeditivos legais, o 

testamento vital tem plena validade no ordenamento jurídico brasileiro e tem sido 

aceito pelos médicos e até mesmo pelo judiciário.  

Nem poderia ser de outra forma, já que a ausência de regramento 

legislativo não pode ser usada para barrar a utilização do instrumento, uma vez que 

os princípios basilares das diretivas antecipadas de vontade se coadunam com a 

Constituição Federal e com os direitos da personalidade previstos no Código Civil, em 

especial o disposto no artigo 15 “ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com 

risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”. 

A eficácia do instituto, no entanto, merece atenção: Luciana Dadalto 

defende que o testamento vital passa a ter eficácia “a partir de sua inscrição no 

prontuário médico, pois ainda que ele seja oponível erga omnes a partir da lavratura 

de escritura pública pelo notário, sua eficácia médica apenas se perfaz com a inscrição 

no prontuário” (2015, p. 191).  

 Assim, segundo o entendimento de Dadalto, a mera existência do 

testamento vital, ainda que válida pelo ordenamento jurídico e oponível perante 

terceiros, só consegue atingir seus objetivos quando está devidamente registrado no 
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prontuário do paciente, uma vez que a existência do instrumento pode não chegar ao 

conhecimento do médico ou ser escondido pela família do paciente.  

O entendimento, no entanto, não parece o mais correto. O testamento 

vital não é um documento, mas uma declaração negocial existencial e unilateral 

efetuada pelo próprio paciente. A eficácia do documento se dá a partir do momento 

em que o instrumento público é lavrado ou o instrumento particular é assinado pelo 

declarante e por duas testemunhas.  

O instrumento é passível de reconhecimento por parte de terceiros (seja 

família, seja o corpo médico), mas a inscrição das vontades do paciente no prontuário 

é uma mera formalidade.  

Se a manifestação de vontade preenche todos os requisitos contidos no 

Código Civil para formalização dos negócios jurídicos e, além disso, versa sobre 

conteúdo que está em consonância com o ordenamento jurídico, o negócio jurídico 

existencial deve ter eficácia.  

A não apresentação do testamento vital ao corpo médico e a não 

inscrição das manifestações volitivas do paciente no prontuário não têm o condão, por 

si só, de impedir a eficácia do instrumento. Afinal, não é porque um instrumento não 

é cumprido que ele perde sua validade e eficácia.  

A existência de um cadastro nacional de testamentos vitais na forma em 

que existe hoje para os testamentos do Direito Civil (de forma automática e 

obrigatória), no entanto, poderia facilitar o conhecimento por parte de médicos e 

familiares e, assim, garantir que o instrumento seja comprido, já que a informação 

seria prestada através de um banco de dados e não pelo paciente.    

 

5. Conclusão 

 

Os avanços da medicina e da tecnologia trouxeram a cura para diversas 

doenças e a possibilidade de postergar a morte com tratamentos cada vez mais 

eficazes (e por vezes mais agressivos), mas também trouxeram uma busca 

incessante de vida pela vida de forma artificial e sem qualidade, deixando muitas 
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vezes o paciente acamado por anos sem qualquer garantia de reversibilidade da 

condição.  

Diante desse cenário, surgiu nos Estados Unidos a figura das diretivas 

antecipadas de vontade, cujas espécies mais conhecidas são o testamento vital e o 

mandato duradouro. A ânsia por uma modificação do tratamento empregado ao 

paciente terminal era tão grande, que os institutos se espalharam rapidamente pelo 

mundo a partir da década de 1990.  

Embora existam dois projetos de lei em tramitação no Senado, a 

ausência de regramento legislativo sobre o tema ainda causa certo desconforto. A 

validade e a eficácia do testamento vital, no entanto, independem de uma aprovação 

legislativa sobre o tema.  

Conforme explanado, o testamento vital é fundamental para que o 

paciente terminal consiga ter seus desejos atendidos quando não puder exprimir sua 

vontade em uma situação de terminalidade de vida. Como se sabe, nem sempre os 

familiares compartilham de posicionamentos sobre a morte e a necessidade de 

submissão aos tratamentos extraordinários que visariam apenas o prolongamento da 

vida, causando sofrimento desnecessário e sem a menor possibilidade de cura.  

A validade do testamento vital se justifica exatamente por estar em 

consonância com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 

e com os direitos da personalidade previstos no Código Civil. O objetivo máximo 

desses diplomas legais é garantir a dignidade da pessoa humana e a autonomia 

privada. Por isso, a recusa por tratamentos que possam levar a um sofrimento 

desnecessário é absolutamente lícita em nosso ordenamento.  

Como se não bastasse, as duas Ações Civis Públicas ajuizadas com o 

objetivo de questionar a validade das Resoluções, foram julgadas improcedentes pelo 

Poder Judiciário, legitimando a validade do testamento vital e da ortotanásia no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Nos últimos anos, a discussão quanto às diretivas antecipadas de 

vontade foram parar no Judiciário, nas Universidades e até no poder Legislativo. Hoje, 

tramitam dois projetos de lei que visam regrar o tema no país e eliminar a controvérsia 

existente sobre o tema.  
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O testamento vital tem eficácia a partir do momento que as vontades do 

paciente são lavradas em escritura pública ou quando o instrumento particular é 

assinado pelo declarante e por duas testemunhas. Isso porque, antes de mais nada, 

o instrumento é uma declaração negocial existencial do paciente. É, portanto, um 

negócio unilateral que independe de terceiros para ter eficácia.  

De qualquer forma, as diretivas antecipadas de vontade (tanto o 

testamento vital quanto o mandato duradouro), representam um importante avanço no 

reconhecimento da autonomia privada do paciente em conjunto com a dignidade da 

pessoa humana. Mais do que isso, a vontade do paciente deve prevalecer sobre a 

vontade dos profissionais de saúde e até mesmo da família do doente, desde que 

cumpridos os requisitos de consonância com o ordenamento pátrio. Só assim é 

possível conceder dignidade ao doente.  
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