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RESUMO 

 

A presente dissertação versa sobre a análise da legislação portuguesa que trata das Diretivas 

Antecipadas de Vontade – DAV – e sua contribuição para a efetividade deste Instituto no 

Brasil, considerando a ausência de lei específica e sua ainda pequena, porém válida, 

aplicação. Cuida, assim, da investigação da necessidade (ou não) de uma legislação específica 

que trate da matéria em nosso país, considerando o vácuo normativo ora existente, para a 

concretização da autonomia da vontade do doente terminal, considerando que este tenha por 

ideal, de acordo com seu projeto de vida, definir suas diretivas quanto à assistência médica a 

que pretenda ser submetido, com manejo dos cuidados paliativos, na hipótese de ser 

acometido por doença grave, irreversível e incurável.  

 

Palavras-chave: Autonomia da Vontade. Doente Terminal. Ortotanásia. Diretivas Antecipadas 

de Vontade. Efetividade no Brasil.  



 

ABSTRACT 

 

The current essay addresses the analysis of the Portuguese statutory legislation that deals with 

Advance Directives and its contribution to the effectiveness of this legal institute in Brazil due 

to both the absence of any specific law within its legal order and its still modest application. 

Therefore, it discusses and examines whether a specific law ought to handle the matter in 

Brazil in view of the current nonexistent law provision aiming at the fulfillment of the 

autonomy of will of the terminal patient taking into consideration that they have as their ideal, 

in accordance with their life project, the prerogative of defining their conduct regarding the 

medical care of which they intend to be submitted to, handling palliative care, should the 

patient be stricken by major, irreversible or incurable illnesses. 

 

 

 

 

 

Key words: Freedom of Choice, Terminal Patient, Orthothanasia, Advance Directives, 

Effectiveness in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os primórdios da Humanidade, a morte povoou corações e mentes. 

Estigmatizada por muitos, temida por tantos outros, sempre esteve presente no imaginário do 

homem. Lendas, cenários místicos, planos distintos da dimensão e da percepção humana 

fizeram da morte, por vezes, enigma, no campo até mesmo da mitologia, onde reinos do além 

e deuses eram a ela associados.  

Interligada como consequência de guerras, cruzadas, expedições históricas, duelos, 

resultado de feitos heroicos, a morte esteve historicamente ao lado de atos de bravura e 

coragem. Em cânticos entoados por guerreiros, antes de se defrontarem com o inimigo no 

campo de batalha, cristalizava-se a morte até mesmo sob o signo de honra.  

Certa, porém, a morte sempre se pôs perante todos, desde o nascer, representada pelo 

inevitável fim do processo de vida. Pode-se dizer que ela conjuga, assim, vários sentimentos, 

levando a reflexões que aperfeiçoaram o pensamento humano. 

Em alguns casos excepcionais, a morte se apresenta em idade tenra, de forma não 

natural, acidental, violenta, repentina, inexplicável, despertando impulsos imprevisíveis que 

podem resultar em revolta e não aceitação, refletindo esta perda precoce nos familiares e 

amigos. Por vezes, a morte surge com requintes de crueldade, de forma planejada, decorrente 

de sentimentos menores, como a maldade e o ciúme, ou por motivo torpe, aparentemente sem 

qualquer fundamento que as justifique.  

Em casos opostos, pode ser desferida por sentimentos nobres de compaixão, para 

alívio da dor e do sofrimento de um ente querido, tendo como agente um terceiro próximo que 

não mais suporta participar como espectador desta triste situação. Pode ainda chegar 

silenciosa, assistida pela Medicina, sem dor, sem traumas, como termo final da existência 

humana, fim natural da essência do homem.  

Efetivamente, está-se diante de um tema que ultrapassa o conhecimento teórico, a 

todos atingindo sem distinção. No atual cenáio, torna-se visível a amplitude das técnicas de 

mecanização para o pronlogamento artificial da vida, sendo o cuidado na preservação da 

dignidade humana, no processo de morte, enorme desafio ético. 

Viver em sociedade é um grande exercício de saber onde começam e onde terminam 

determinados limites. O direito de viver a própria vida e o direito de morrer a própria morte 

são os grandes desafios da nossa época.  



10 

 

 
 

Recursos inovadores que criam, mantêm e prolongam a existência humana estão 

surgindo, cada vez com maior frequência. Diversos termos atualmente empregados 

acompanham tais mudanças, expressões como tratamento fútil, obstinação terapêutica, 

cuidados paliativos, entre outras. Estes vócabulos técnicos passam a ser cada vez mais 

comuns, quando se discutem pragas modernas, epidemias, pandemias, o câncer terminal, a 

AIDS e/ou outras patologias incuráveis de longa duração, tais como enfisema pulmonar, ELA 

- Esclerose Lateral Amiotrófica, estado vegetativo persistente e tantos outros. 

A polêmica, os questionamentos, as formas de abordagem, inclusive, sob o manto da 

religiosidade, a sua proximidade do cotidiano, dentre outros fatores, nutrem a discussão e o 

fervor das posiçõs assumidas no trato dos temas que tangenciam a morte, como, por exemplo, 

o direito ao aborto, a defesa da eutanásia e do suicídio assistido. 

Pretende-se, assim, traçar a estreita associação existente entre a Medicina e o Direito, 

indicando os principiais institutos que a cercam, sob o ponto de vista técnico, valendo-se de 

como a terminalidade é vista, conjugando seus principais aspectos relacionados ao morrer do 

indivíduo, dotado da sua ínsita autodeterminação, ao livremente dispor de sua vontade, em 

hipóteses certas e bem definidas, enquanto paciente terminal, mediante suas pessoais 

deliberações. 

Para tanto, será necessário analisar os cenários jurídicos de alguns países, que já 

possuem de algum modo, em sua ordem jurídica, regramentos e/ou posicionamentos 

jurisdicionais acerca do instituto das DAV, mormente no meridiano ibero-americano, recorte 

metodológico atribuído à organização do presente trabalho. A par disso, neste estudo, a 

metodologia adotada se constitui na forma de pesquisa bibliográfica, consubstanciada, 

principalmente, por artigos jurídicos, e pesquisa documental constituída na legislação 

brasileira e portuguesa. 

Acrescente-se que, traçado este panorama e o marco legal de Portugal — país eleito 

como sendo o principal paradigma de estudo, considerando que sua lei especial poderia servir 

de modelo para a legislação especial de nosso País —, será o trabalho direcionado à análise do 

cenário instituído em nosso país, no qual já são praticadas as DAV, diante do acervo jurídico 

existente, que contempla normas constitucionais e esparsa legislação infraconstitucional, 

muito embora, sem a previsão de lei específica que diretamente as regule.  

Assim sendo, o objetivo central do presente trabalho será promover as respostas aos 

seguintes questionamentos: o arcabouço jurídico existente em nosso país garante a validade 
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das DAV, na forma, inclusive, como vêm sendo praticadas na atualidade? Diante do 

paradigma legal existente em Portugal, especificamente com o advento da Lei 25/2012, seria 

importante a promulgação de lei específica que viesse a regulamentar as DAV, em nosso país, 

com vistas ao aperfeiçoamento do sistema aqui existente? 

Em outras palavras, busca-se investigar nas legislações brasileira e portuguesa o 

tratamento dispensado para a concretização das DAV e se, a partir do exame das normas 

jurídicas de nosso país, os princípios e regras existentes são suficientes, em casos concretos, 

para sua aplicação, ou se há necessidade de aprimoramento, mediante a edição de lei especial 

no Brasil? Sendo assim, o âmago do estudo que será desenvolvido está na concretização das 

DAV em nosso país, segundo a experiência portuguesa, lastrada na prévia análise da doutrina 

sobre o tema.  

No que concerne ao trato deste estudo, em linhas introdutórias, no primeiro capítulo 

serão examinadas as várias dimensões do tema “terminalidade da vida”, consubstanciadas 

pela abordagem sob o prisma religioso, ético-deontológico e bioético. 

Os principais institutos da terminalidade da vida serão estudados no segundo 

capítulo, merecendo especial destaque os conceitos relacionados à eutanásia e ao suicídio 

assistido, à ortotanásia, à distanásia, e aos cuidados paliativos, em uma perspectiva que 

contemple a assistência dada ao doente terminal. Os principais traços da autonomia da 

vontade do doente terminal serão analisados, considerando a ínsita modelagem das DAV. 

Levar-se-ão, ainda, em conta a importância do consentimento livre e informado e os 

fundamentos relacionados ao direito à morte digna, em um ambiente jurídico de promoção à 

autodeterminação. 

No terceiro capítulo, o direito fundamental à vida será analisado sob a ótica da 

jurisdição constitucional, em uma abordagem na qual se contemplem cases que alcançaram a 

Suprema Corte Americana, tendo sido este Tribunal escolhido, por conta de toda a 

importância do instituto do living will, que se materializou a partir da experiência ocorrida nos 

Estados Unidos da América, desde os idos de 1970, sendo considerado o maior exemplo de 

instrumento das diretivas, estudado em praticamente todos os tratados referenciados no tema. 

Em paralelo, ter-se-á a apreciação do Supremo Tribunal Federal de nosso país acerca do 

direito à vida, levando-se em conta as ações de conteúdo erga omnes, sem, contudo, verificar 

a aplicação ao tema terminalidade, pelo fato de não ter sido nossa Excelsa Corte ainda 

provocada a decidir sobre a autonomia da vontade/autodeterminação do doente terminal ou 
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mesmo da eficácia/validade das prévias declarações de vontade. Mais adiante, seguindo a 

mesma linha de investigação, serão analisados os posicionamentos das Supremas Cortes de 

Buenos Aires (Argentina), da Colômbia e da Espanha, todos correlacionados com as histórias 

pessoais dos protagonistas que deram causa, como autores, aos respectivos precedentes 

judiciais.  

No quarto capítulo, incursionaremos nas propriamente ditas DAV, segundo seu 

conceito, forma e conteúdo respectivos, além de ser verificado o ponto de vista jurídico em 

nosso país, com estreito foco na esparsa regulamentação baixada pelo Conselho Federal de 

Medicina (Resoluções CFM 1805/2006 e 1995/2012), observando-se, ainda, não só o atual 

contexto constitucional brasileiro, como também a legislação infraconstitucional, na qual se 

inclui a Lei Penal Brasileira. Será verificado como vêm sendo praticadas as DAV atualmente 

no Brasil, sob o fundamento do Estatuto do Idoso, da garantia da autonomia da vontade, 

conforme estatuída na Lei Civil (Artigo 15 do Código Civil), além de esparsas e correlatas 

normas estaduais (Leis nºs 10.241/99 - SP, 16.279 – MG e 14.254 - PR). Finalizando, teremos 

o estudo da tutela coletiva para garantia das DAV na Saúde Pública e na Saúde Suplementar.  

Ainda no quarto capítulo, as DAV serão examinadas em um espectro maior, 

incursionando-se pela Legislação Portuguesa, sendo estabelecidos o alcance e os principais 

aspectos da Lei Portuguesa nº 25/2012, como marco legal que as definiu, sob a forma do 

Testamento Vital e da Procuração de Cuidados de Saúde. Em arremate, serão observadas 

tanto a importância do Registo Nacional de Testamento Vital (RENTEV) como a contribuição 

do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), ambos instrumentos que 

bem servem ao sistema de promoção e efetividade das diretivas, em solo português. 

A busca por uma possível resposta à situação-problema, materializada pela 

indispensável reflexão sobre o aperfeiçoamento da legislação no Brasil, tomando como 

paradigma a moldura legal portuguesa, estará presente, ao final do trabalho, mediante a 

indicação de disposições da Legislação Portuguesa, passíveis de aplicação no Brasil, como 

maior contribuição para sua efetivação. 
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1 AS DIMENSÕES DO TEMA TERMINALIDADE DA VIDA 
 

 

 

Como será visto no decorrer deste capítulo, o tema terminalidade da vida se 

apresentará em suas várias dimensões, as quais, como elemento de análise, serão tratadas 

pelos prismas religioso, ético-deontológico e bioético. Neste vértice, a forma de abordagem 

escolhida pretende traçar os conceitos e princípios básicos de cada face da morte, tendo em 

mira aquela decorrente da – quase sempre – dolorosa, lenta, desesperançosa, angustiante, 

desinformada, incerta e desconhecida fase final da vida, aos olhos do doente terminal.  

Parte-se desta configuração para o estabelecimento de parâmetros mínimos, que 

levem ao estudo do tema, destacando, por exemplo, sob o viés religioso, as distintas e 

diversas formas como cada corrente religiosa encara as modalidades de assistência médica, 

em situações críticas, conjugando a espiritualidade, os desígnios divinos, dogmas e a eventual 

sujeição dos protagonistas (pacientes, familiares e médicos) a estes institutos.  

Para tanto, devem ser examinadas as várias formas do morrer, bem como os 

respectivos e principais conceitos, reconhecendo-se a ortotanásia – singelamente referida, 

como se possível fosse morrer ao tempo certo – tudo com vistas à maior qualidade de vida, 

até os últimos instantes que precedem a morte. Nesta direção, também caminhará a análise 

das demais terminologias, em especial contraposição às conhecidas como práticas da 

eutanásia e distanásia.   

A Ética, aqui referenciada como um saber normativo – saber que pretende orientar 

as ações dos seres humanos –, será abordada, segundo seu regramento deontológico, de modo 

a permitir que a conduta médica estabelecida na assistência ao doente terminal seja 

suficientemente capaz de dirimir potencias conflitos entre os direitos dos pacientes e possíveis 

deveres dos profissionais médicos assistentes. Para tanto, além da exemplificação de situações 

bem definidas no Código de Ética Médica, ter-se-á sua evolução histórica no Brasil, com 

vistas a examinar, inclusive, o trajeto percorrido entre a inicial e vertical relação médico-

paciente, até a atual primazia da autonomia da vontade do paciente e o respectivo 

compartilhamento de decisões, quanto ao tratamento que se pretende seguir, diante de 

processos terminais. 

A Bioética terá também seu traçado talhado, como ferramenta de estudo do tema, 

modelada pelos seus clássicos Princípios da Não Maleficência, Beneficência, Justiça e do 

Respeito à Autonomia, quando cotejados na busca de soluções para os dilemas que se 
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apresentam, quando diante de situações clínicas de morte iminente, casos críticos de doenças 

incuráveis e/ou em situações de quadros clínicos potencialmente irreversíveis.  

 

 

1.1 O PRISMA RELIGIOSO 

 

 

Vida e Morte, no curso da Humanidade, projetaram-se como dilemas que aguçaram 

profundos questionamentos religiosos. Não raro, sob a veste de dogmas sagrados, rituais de 

cura, tabus, fontes que fundamentaram as bases de diversos credos, tais acontecimentos 

humanos – do nascer, viver e morrer – povoaram e atormentaram mentes e corações. O 

sofrimento (entendido muitas vezes como necessário), o pecado, o carma, o céu e o inferno, o 

acometimento da dor, como forma de um necessário e divino aprimoramento do espírito 

encarnado, dentre outros termos e conceitos, são elementos que bem traduzem a preocupação 

por uma incessante busca por explicações e justificativas acerca da terminalidade da vida. 

Algumas linhas do pensamento religioso merecem pequeno, porém relevante, 

destaque no presente trabalho, como meio de contextualizar o tema aqui proposto, firme no 

propósito de bem situar como principalmente a morte foi (e vem sendo) encarada pelo 

cristianismo, judaísmo, budismo, islamismo e pela doutrina espírita, aqui citados porque 

revelam uma boa síntese do prisma religioso.  

No universo do cristianismo, Leo Pessini, em excelente apanhado sobre o tema
1
, 

discorre sobre a forma como as principais igrejas crentes em Cristo encaram a interrupção do 

                                                           
1
 - “Adventistas do Sétimo Dia. Em relação à interrupção de tratamento, esta Igreja é a favor de um consenso 

informal favorável à eutanásia passiva (deixar morrer). Em relação à eutanásia ativa, não tem uma posição 

oficial.” - “Igrejas Batistas. Defendem o direito de o indivíduo tomar suas próprias decisões em relação às 

medidas ou tratamentos que prolongam a vida; isso deve ser fortalecido através da elaboração de instruções que 

deixem claro como o paciente quer ser tratado no final da vida. Condenam a eutanásia ativa como uma violação 

da santidade da vida.” - “Mórmons (Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias). Na visão deste 

segmento religioso, quando a morte é inevitável, ela deve ser vista como uma bênção e intencionalmente parte da 

existência eterna. Não existe a obrigação de estender a vida mortal por meios não razoáveis. A pessoa que 

participa de uma prática eutanásica, deliberadamente causando a morte de outra que esteja sofrendo de uma 

condição ou doença terminal, viola os mandamentos de Deus.” - ‘Testemunhas de Jeová. Quando a morte é 

iminente e inevitável, as Escrituras não exigem que os meios extraordinários (e onerosos) sejam utilizados para 

prolongar o processo do morrer. A eutanásia ativa é considerada um assassinato que viola a santidade da vida.” –

“Igrejas Luteranas. Aprovam a descontinuação de medidas extraordinárias ou heroicas de prolongamento de 

vida. Administrar medicação contra a dor, mesmo com o risco de apressar a morte, é permitido. A expressão 

antecipada dos desejos do paciente é estimulada. O tratamento pode ser interrompido, não aplicado ou recusado 

se o paciente está irreversivelmente morrendo ou se vai lhe impor sacrifícios desproporcionados. Bioética - Vol. 

7 - n° 195.” - “Pentecostal. Esta denominação religiosa reconhece informalmente que medidas de suporte de vida 

podem ser apropriadamente interrompidas em pacientes com doenças incuráveis, terminais ou em estado de 
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tratamento dado a doentes terminais, estabelecendo como sua principal atenção o enfoque 

dado à figura do instituto da eutanásia, em contraponto aos desígnios de Deus.  

Com o apoio da Teleologia, a Igreja Católica passou aos poucos a se posicionar sobre 

os institutos da eutanásia, distanásia e ortotanásia, respectivamente, mediante Cartas, 

Declarações e Documentos da Santa Sé, dentre os quais os mais importantes foram, 

cronologicamente, (i) a Declaração sobre Eutanásia – 1980 (Congregação para a Doutrina da 

Fé); (ii) Questões éticas relativas aos doentes graves e moribundos – 1981 (Pontifício 

Conselho Cor Unum); (iii) Documento sobre o prolongamento da Vida e a determinação da 

morte – 1985 (Pontifícia Academia de Ciências); (iv) Carta aos profissionais da saúde – 1985 

(Pontifício Conselho da Pastoral da Saúde); (v) Encíclica Evangelium Vitae – 1995 (Papa 

João Paulo II); (vi) Documento sobre a dignidade da pessoa que está morrendo 1999 

(Declaração Final da V Assembleia da Pontifícia Academia da Vida); (vii) Pronunciamentos 

de algumas Conferências Episcopais sobe distanásia (Diretrizes Éticas para os Serviços de 

Saúde Católicos dos Estados Unidos, Pronunciamentos da Conferência Episcopal da França e 

o Pronunciamento da Conferência Episcopal do Canadá); (viii) Testamentos de Vida e a 

Proteção da Dignidade da Pessoa no Final de Vida (Associação dos Hospitais Católicos dos 

Estados Unidos – Christian Affirmation of Life – 1974); (ix) Conferência Episcopal Espanhola 

– 1989, Documento sobre eutanásia, divulgando Testamento Vital, como forma de 

evangelização, para promoção da boa morte entre os cristão) (PESSINI, 2001, 237-262). 

Tem-se também a abordagem clássica da Igreja Católica, sob a visão dogmática e 

tradicional, tendo como pano de fundo a distinção entre o matar e deixar morrer, dilema que 

estimulou sensata reflexão:  

 
A distinção entre matar e deixar morrer, questionada por muitos bioeticistas 

contemporâneos, que não vêem distinção nenhuma, está no coração do 

debate sobre a eutanásia na perspectiva da tradição moral católica. Entende-

se matar como sendo qualquer ação ou omissão que visa causar a morte, e 

deixar morrer como sendo a não-aplicação ou descontinuação de um 

tratamento desproporcional e oneroso, de maneira que a natureza possa 

seguir seu curso.  

A tradição católica defende que existe uma diferença moral entre, de um 

lado, não utilizar um tratamento num paciente terminal quando nada mais 

                                                                                                                                                                                     
coma vegetativo persistente. Demonstra uma forte oposição em relação ao suicídio assistido e à eutanásia ativa.” 

- “Reformada (Presbiteriana). Para esta Igreja Evangélica, não é necessário prolongar a vida ou o processo do 

morrer de uma pessoa que está gravemente doente e que tem pouca ou nenhuma esperança de cura. Permite a 

não utilização ou interrupção de sistemas de suporte de vida para que o paciente tenha uma trajetória natural em 

direção à morte. A vida não deve ser prolongada indevidamente por meios artificiais ou medidas heroicas, mas 

também não deve ser diretamente abreviada.” (PESSINI, 1999, p. 93-96). 
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pode ser feito para reverter significativamente a progressiva deterioração de 

vida, e, de outro, intervir diretamente para provocar a morte do paciente. 

Somente esta última ação é proibida. (JOÃO PAULO II, 1999, 94-95) 

 

Como referido acima, sob a égide da Igreja Apostólica Romana, diante de 

tratamentos que tangenciam a morte, precedendo-a, tem-se exemplos de manifestações como 

os da Encíclica “Evangelium Vitae” do ano de 1995, na qual o então Papa João Paulo II opõe-

se ao excesso terapêutico, aqui entendido, como veremos a seguir, como aqueles 

procedimentos que tentam prolongar artificialmente a vida, reconhecendo que: 

 

Distinta da eutanásia é a decisão de renunciar ao chamado ‘excesso 

terapêutico’, ou seja, a certas intervenções médicas já inadequadas à situação 

real do doente, porque não proporcionadas aos resultados que se poderiam 

esperar ou ainda porque demasiado gravosas para ele e para sua família. 

Nestas situações, quando a morte se anuncia iminente e inevitável, pode-se 

em consciência ‘renunciar a tratamentos que dariam somente um 

prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, interromper os 

cuidados normais devidos ao doente em casos semelhantes. (2005, p. 130) 

 

Prossegue o então Santo Papa, afirmando que a renúncia aos meios extraordinários 

ou desproporcionais para prolongar a vida não equivalem ao suicídio ou à eutanásia. Seria 

apenas a aceitação da condição humana diante da morte. Em continuidade, assevera que: 

 

Há, sem dúvida, a obrigação moral de se tratar e procurar curar-se, mas essa 

obrigação há de medir-se segundo situações concretas, isto é, impõe-se 

avaliar se os meios terapêuticos à disposição são objetivamente 

proporcionados às perspectivas de melhoramento. A renúncia a meios 

extraordinários ou desproporcionados não equivale ao suicídio ou à 

eutanásia; exprime, antes, a aceitação da condição humana defronte à 

morte.” (2005, p. 131) 

 

O Judaísmo encara o fim do ciclo da vida, considerando seus apontamentos e 

inscrições da Torá – Lei escrita e da Talmud –, Lei falada, de modo que o enfermo tenha toda 

a assistência, sendo ele encorajado e consolado próximo a esta última fase da doença, 

chamada de schevic mera.  

A Hallacha, denominação do sistema legal judeu, garante a informação ao paciente, 

que se encontra à beira da morte, sendo que este deve pôr em ordem sua vida, além de buscar 

o conforto espiritual da confissão, meio hábil para alcançar o arrependimento (teshuvah), com 

vistas a se reconciliar com Deus.  
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Digno de nota é o distinto critério para constatação da morte, para os judeus. Estes, 

ao contrário do reconhecido critério de morte encefálica, consagrada na Medicina Ocidental, 

seguem a palavra constante dos escritos judaicos tradicionais e seculares, que apontam a 

parada cardiorrespiratória como parâmetro.  

Explicitamente, a tradição legal hebraica (halakhah) se coloca contra a prática da 

eutanásia (eutanásia ativa/assassinato), muito embora faça distinção entre o obrigatório 

prolongamento da vida e o prolongamento da agonia, que se busca evitar (SÁ; MOUREIRA, 

2015, p. 111-112). 

O Budismo, que remonta à Índia de 480-400 a.C., tem como meta a tão almejada 

iluminação – o nirvana, estado de espírito e perfeição moral. Ao contrário do que a maioria 

pensa a respeito, o Budismo não é uma religião tradicional, pois não prega a existência de um 

ser superior, um Deus criador, um Deus maior. Em realidade, levando-se em conta que Buda 

foi um ser humano e não um Deus, o Budismo se assemelharia mais a uma filosofia de vida 

do que a um clássico credo. 

A razão é a base dos princípios éticos e morais do Budismo, que os levam a acreditar 

que a salvação e iluminação são conquistados através da meditação, que por sua vez remove 

impurezas e ilusões. Neste cenário, a morte não é vista como fim da vida, mas como uma 

transição, acreditando-se, pois, no karma e no renascimento (SÁ; MOUREIRA, 2015, p. 113-

114). 

Quanto ao evento, morte, mais precisamente no Japão, os budistas firmaram como 

precedente legal a conhecida "Decisão da Corte Suprema de Nagoya de 1962", que 

identificou seis condições a ser preenchidas, para se ter permissão legal para a prática da 

eutanásia, quais sejam: a enfermidade ser considerada terminal e incurável pela medicina 

atual, e a morte, iminente; o paciente deve estar sofrendo de uma dor intolerável, que não 

pode ser aliviada; o ato de matar deve ser executado com o objetivo de aliviar a dor do 

paciente; o ato deve ser executado somente se o próprio paciente fez um pedido explícito; 

cabe ao médico realizar a eutanásia; caso isto não seja possível, em situações especiais será 

permitido receber assistência de outra pessoa; a eutanásia deve ser realizada utilizando-se 

métodos eticamente aceitáveis (PESSINI, 1999, p. 87-88).  

O Islamismo indica a ideia, a partir de seu significado semântico, de submissão à 

vontade de Deus, em todas as áreas da vida, constituindo-se como uma das principais e 

antigas religiões mundiais. Sua principal Carta de Princípios é a Declaração de Direitos 
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Humanos, que trata do valor da vida, segundo o ordenamento inscrito no Corão e na Suna 

(caminho trilhado pelo Profeta), sendo inviolável, em regra, e de conteúdo sagrado. 

A perspectiva islâmica dos direitos humanos se concentra na premissa de advirem de 

Deus, como preceito moral e, por conseguinte, religioso. O Código Islâmico de Ética consagra 

também o juramento, pelo qual o médico “deve proteger a vida humana em todos os estágios 

e sob quaisquer circunstâncias, fazendo o máximo para libertá-la da morte, doença, dor e 

ansiedade.” (SÁ; MOUREIRA, 2015, p. 118-119).   

Depreende-se que há uma maior proximidade, comparando-se aos moldes ocidentais 

de como se encarar a assistência médica no final do processo de vida, ao instituto da 

ortotanásia, na medida em que, segundo o islã, o médico se constitui instrumento para aliviar 

o sofrimento das pessoas; afastando-se da eutanásia, uma vez que, sendo a vida dom de Deus, 

tem-se que protegê-la em todas as circunstâncias. 

A Doutrina Espírita, por sua vez, está alicerçada no entendimento de que há uma 

vida imortal, que integra o Espírito de cada indivíduo, herança maior da divindade, que ocupa, 

em uma determinada encarnação, um corpo físico, estabelecido de acordo com uma prévia 

programação, que tem por objetivo o aprimoramento e evolução espiritual. 

Assim, fugindo das mãos do homem, a vida em uma determinada encarnação, 

seguindo esta programação espiritual, estaria em total ligação com a vontade de Deus, 

segundo sua bondade, descaracterizando a doença e a morte como castigos e sim como 

resultado dos seus desígnios e das suas vidas passadas. 

Desta forma, não haveria espaço, segundo as leis eternas, para a prática da eutanásia, 

haja vista que, para sua consumação, ter-se-ia que se dispor da vida ou até mesmo se adiantar 

a morte, sem que tivesse o homem poderes para tanto, considerando que tudo seguiria a 

vontade de Deus.  

Outro aspecto que serve como fundamento
2
 para não se permitir a prática da 

eutanásia está consubstanciada na premissa de que haveria a necessidade de se permitir ao 

                                                           
2
 [...] Há casos que se podem considerar, com razão, como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança 

fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o 

último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem: essa hora de graça 

que lhe é concedida pode ser, para ele, de maior importância – ignorais as reflexões que seu Espírito poderia ter 

feito nas convulsões de agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um relâmpago de arrependimento. 

O materialista, que só vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, 

que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do derradeiro pensamento. Amenizai os últimos 

sofrimentos tanto quanto vos seja possível. Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por um minuto, 

pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro.” São Luís (Paris, 1860). O Evangelho Segundo o 

Espiritismo – Editora EME. 
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indivíduo/espírito, nos momentos finais da vida, a preparação para sua elevação ao plano 

espiritual, em estado de iminente desencarnação, mediante a reflexão sincera sobre os erros 

cometidos, na busca do arrependimento.   

Quanto à conduta profissional, deve o médico assistir a morte do seu paciente, de 

modo a aliviar a sua dor, na tentativa de reduzir seu sofrimento, transmitindo-lhe alento e 

confiança, valendo-se de todos os meios e recursos técnicos possíveis, visando tornar este 

difícil momento o menos traumático possível, considerando a importância desta fase da vida, 

no transcurso evolutivo do Espirito (CAJAZEIRA, 2013, p. 85).  

 

 

1.2 O PRISMA ÉTICO-DEONTOLÓGICO 

 

 

No curso da história das civilizações, a Ética
3
, do modo claro e profundo como nos 

ensina Adela Cortina, manteve-se como meio hábil para refletir sobre a razão moral, frente 

aos acontecimentos que influenciaram o homem, na sua condição de ente moral.  

Diante da procura da cura não foi diferente, aqui referido como objeto de análise 

nesta quadra do trabalho, a relação do homem/enfermo com o seu cuidador/médico, tendo em 

mira a Ética como um tipo de Saber Normativo: 

 

Desde suas origens entre os filósofos da antiga Grécia, a Ética é um tipo de 

saber normativo, isto é, um saber que pretende orientar as ações dos seres 

humanos. A moral também é um saber que oferece orientações para a ação, 

mas enquanto ela propõe ações concretas em casos concretos, a Ética – como 

Filosofia moral – remonta à reflexão sobre diferentes maneiras de justificar 

racionalmente a vida moral, de modo que sua maneira de orientar a ação é 

indireta: no máximo, pode justificar qual concepção moral é mais razoável 

para que, a partir dela, possamos orientar nossos comportamentos. 

(CORTINA, 2005, p. 9) 

 

Se assim seguido o cima estampado, chega-se ao estudo deontológico, no qual a 

Ética
4
, vista e concebida como parte integrante de um processo de tomada de decisões nos 

                                                           
3
 “Como parte da Filosofia, a Ética é um tipo de saber que se tenta construir racionalmente, utilizando para tanto 

o rigor conceptual e os métodos de análise e explicação próprios da Filosofia. Como reflexão sobre as questões
 

morais,
 
a Ética pretende desdobrar conceitos e argumentos que permitam compreender a dimensão moral da 

pessoa humana nessa sua condição de dimensão moral, ou seja, sem reduzi-la a seus componentes psicológicos, 

sociológicos, econômicos ou de qualquer outro tipo (embora, obviamente, a Ética não ignore que tais fatores 

condicionam de fato o mundo moral).” (CORTINA, 2005, p. 9).
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casos concretos, transmuda-se em uma vertente da Ética Aplicada, aqui a ser referenciada 

segundo os respectivos ditames do Código de Ética Médica que versam sobre a conduta 

médica na assistência do enfermo terminal e sua assistência próxima à morte.  

De acordo com a linha ocidental, que teve origem no Juramento de Hipócrates
5
, 

diversos foram os Códigos de Ética Médica instituídos no Brasil, tendo sido o primeiro o 

promulgado no ano de 1929, intitulado de Código de Moral Médica, aprovado pelo VI 

Congresso Médico Latino-Americano
6
, no qual se construiu uma relação médico-paciente, de 

forma vertical, estando o facultativo posicionado com ascendência sobre o enfermo, sendo 

pequena mostra a regra de nº 8 do Capítulo 12, que estabelecia que o enfermo deveria 

obediência às prescrições médicas, nas quais não seriam permitidas alteração, de maneira 

alguma.  

Os Códigos de Ética Médica
7
 que se sucederam seguiram a mesma linha, mantendo o 

facultativo em uma posição de superioridade para com seu paciente. Esta relação médico-

paciente somente se horizontou com o advento do Código de Ética Médica
8
 de 1988, que 

previu, dentre outras regras, em seu artigo 56, a vedação ao ato de “desrespeitar o direito do 

paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo 

em caso de iminente perigo de vida”. 

O fortalecimento do protagonismo do paciente nas decisões compartilhadas, com a 

devida autorização, para a prática de procedimentos terapêuticos e cirúrgicos, após o 

                                                                                                                                                                                     
4
 “Até agora tratamos do âmbito de uma ética aplicada, que procura orientar a tomada de decisões nos casos 

concretos. Essas decisões devem ser tomadas pelos afetados, que podem contar, é claro, com a assessoria de 

especialistas no âmbito ético correspondentes (comissões éticas hospitalares, consultoria ética de empresas etc.) 

e com códigos éticos elaborados ad hoc.” (CORTINA, 2005, p. 158) 
5
 Na Grécia antiga, berço da Medicina, iniciou-se a construção filosófica alicerçada pelo conteúdo aristotélico, o 

qual originou o Corpus Hippocraticum, base do conhecido e reconhecido juramento, até hoje proferido pelos 

médicos, ao saírem dos bancos acadêmicos. Por este pensamento foram fortalecidos os princípios para o 

julgamento do médico, levando-se em conta a sua conduta, o seu atuar, não se presumindo, pura e 

simplesmente, a culpa. Traço histórico marcante se constituiu no fato de os gregos, que atuavam em Roma, e 

por serem considerados vencidos, escravos e depois libertos, acabarem por levar a Medicina a ser considerada 

um ofício indigno para ser exercido pelos homens livres, de então. Com o passar dos tempos, com a criação das 

Escolas de Medicina, que primavam pela boa formação profissional, esta noção foi mudada, fazendo com que os 

médicos se notabilizassem perante a Sociedade. A ciência evoluiu, os médicos ampliaram os estudos, ampliaram 

seus horizontes além do campo da anatomia, direcionando-se para o que hoje é conhecido como as regras da 

deontologia médica.  
6
 Código de Moral Médica, tradução do Código de Moral Médica aprovado pelo VI Congresso Medico Latino 

Americano feita pelo Dr. Cruz Campista, in Boletim do Sindicato Medico Brasileiro, n º 8, agosto de 1929, p-

114-123 
7
 Código de Deontologia Médica (1931) Código de Deontologia Médica (1945). Código de Ética da Associação 

Médica Brasileira (1953).. Código de Ética Médica (1965) Código Brasileiro de Deontologia Médica (1984).  
8
 Resolução CFM nº 1246/88 no Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, de 26 jan. 1988. Seção 

1, p. 1574-7 

http://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/EticaMedica/codigodeontologiamedica1931.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/EticaMedica/codigodeontologiamedica1945.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/EticaMedica/codigoeticaamb1953.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/EticaMedica/codigoeticaamb1953.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/EticaMedica/codigoeticamedica1965.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/EticaMedica/codbrasileirodeontologiamedica1984.pdf
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cumprimento do dever de informar, por parte do médico, e da obtenção do consentimento 

livre e informado, foi sendo construído a partir de então, tendo forte enfoque no atual Código 

de Ética Médica
9
 (2010).  

Neste cenário deontológico, retornando ao ponto central no atinente à conduta 

médica, diante de procedimentos relacionados ao atendimento do doente terminal, tem-se o 

regramento ético que estabelece especial atenção e observância dos comandos que asseguram 

o respeito à decisão do paciente, quanto ao tipo de assistência a que queira se submeter em 

situações de acometimento de doenças incuráveis, graves, dolorosas e irreversíveis.  

Neste contexto, está correlacionado como um todo harmônico um sistêmico conjunto 

de normas éticas que dão amparo, não somente ao médico assistente, nos casos de assistência 

intensiva, por exemplo, como também ao central protagonista deste enredo – o paciente 

terminal. Em termos simples e não polêmicos, são encontrados no atual Código de Ética 

Médica diversos artigos
10

 que contemplam de forma reflexa esta preocupação deontológica no 

trato desta difícil e sensível assistência. 

Muito embora, de início, estejam estes artigos contemplados nos Princípios Gerais e 

Fundamentais do Código atual, traduzem comandos que valorizam o cumprimento da vontade 

do paciente, nas difíceis escolhas quanto ao tratamento médico a que deseje (ou não) ser 

submetido, sem perder de vista a posição do médico, até mesmo de se valer da objeção de 

consciência – prerrogativa profissional de salvaguardar os ditames de sua consciência, nas 

hipóteses em que a conduta viole convicções pessoais.  

Como dito anteriormente, da análise histórica dos oito Diplomas Éticos Médicos, 

depreende-se que a evolução da relação médico-paciente, que originariamente se deu de 

                                                           
9
 Documento aprovado pelo Plenário do Conselho Federal de Medicina e publicado no Diário Oficial da União – 

Resolução CFM nº 1931 de 17 de setembro de 2009. 
10

 Código de Ética Médica – Resolução CFM 1931/2009: Capítulo I – Princípios Fundamentais: II - O alvo de 

toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o 

melhor de sua capacidade profissional. 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 XXI - No 

processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o 

médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles 

expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. XXII - Nas situações clínicas 

irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Capítulo II – 

Direitos dos Médicos: É direito do médico: II - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as 

práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. IX - Recusar-se a realizar atos médicos 

que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. 
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forma vertical, passou a ser horizontal e simétrica, com ênfase no espaço de decisão 

compartilhada por parte do paciente.  

Tal constatação se torna ainda mais clara quando da leitura, em especial, dos artigos 

22, 24, 31, 34 e 41, os quais resumem de forma categórica a condigna conduta médica, frente 

aos dilemas éticos da terminalidade da vida. Estas citadas regras éticas, sintética e 

respectivamente, estampam o reconhecimento dos direitos humanos na esfera da deontologia, 

a ponto de merecer capítulo próprio. 

Neste contexto, merecem referência os deveres éticos dos profissionais médicos, em 

especial, os que atuam na assistência do doente terminal (como, por exemplo, os que 

possuem especialidades de medicina intensiva e emergência médica e na área de atuação dos 

cuidados paliativos), consubstanciados: (i) na necessária obtenção do consentimento livre 

informado, para realização dos procedimentos médicos, à exceção dos casos de iminente 

risco de morte; (ii) em garantir ao paciente o exercício do direito de livremente decidir sobre 

sua pessoa e bem-estar; (iii) no respeito ao direito do paciente ou de seu representante legal, 

nos casos de incapacidade, de livremente decidir sobre a realização de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos, salvo hipóteses de risco iminente de morte; (iv) no dever de 

informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos que se pretendem 

no curso do tratamento médico, salvo quando esta comunicação na relação médico-paciente 

possa provocar ao enfermo dano de natureza psicológica/emocional, sendo que nesta hipótese 

a informação respectiva deverá ser dirigida ao seu representante legal e/ou familiar direto
11

; 

(v) na vedação de ser praticada qualquer conduta médica que importe abreviar a vida do 

paciente, ainda que a seu pedido ou de seu representante legal; (vi) no dever do médico em 

oferecer os devidos cuidados paliativos, que estejam disponíveis, sem proceder ações 

diagnósticas e terapêuticas, que sejam consideradas como procedimentos fúteis e/ou 

obstinados, conforme descritos no jargão médico, nos casos de doenças incuráveis e 

terminais, levando sempre em consideração a vontade manifestada pelo paciente ou 

representante legal. 

                                                           
11

 A propósito, merece ser referido que no capítulo próprio do presente trabalho, quando da discussão acerca da 

questão da autonomia da vontade e o consentimento livre e informado, também será abordada a possibilidade do 

Direito de Não Saber, ou seja, a possibilidade de o doente não querer ter conhecimento das particularidades e 

peculiaridades do procedimento a ser proposto a ele pelo médico assistente. 
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 Estabelecendo-se as regras acima referidas na sequência disposta no Código de 

Ética Médica, iniciando-se pelo artigo 22
12

, é forçoso observar que o dever de obter o 

consentimento informado nos remete ao tratamento deontológico dado ao reconhecimento do 

direito do paciente à informação e consequente preservação de sua autonomia, durante o 

curso da relação médico-paciente.  

É de se dizer que a informação que deve o médico ao seu paciente é condição para o 

exercício da autonomia; sem informação, não há consentimento; não havendo consentimento, 

não há autorização para a prática da conduta médica.  

Esta equação é bem descrita por Dantas e Coltri (2010, p. 105), ao analisar a 

adequação da informação a ser prestada ao paciente, de modo a se obter o consentimento 

respectivo: 

 

Isso porque o paciente somente conseguirá exercer o seu direito à autonomia 

se tiver recebido a melhor e mais completa informação sobre o caso. Na 

hipótese da informação ser defeituosa, a autonomia do paciente estará 

comprometida. 

Assim, o consentimento do paciente só será válido, ao ponto de permitir o 

efetivo exercício de sua autonomia, se as informações e os esclarecimentos 

dados pelo profissional forem adequados. 

Por adequação, entende-se a prestação das informações sobre o quadro do 

paciente, quais são as opções de procedimento, quais as consequências de 

cada um dos procedimentos, possíveis benefícios dos procedimentos e, 

principalmente, quais os riscos envolvidos em cada um dos procedimentos. 

 

A regra estampada no artigo 24 do Código de Ética Médica
13

 é de grande valia, 

na medida em que fortalece a autodeterminação do paciente, bem como o livre exercício do 

direito sobre sua pessoa, quanto ao tratamento a que deseje ser submetido, dentro dos limites 

técnicos, considerando-se o atual estágio científico da medicina, em um desejado ambiente de 

diálogo, que promova e assegure uma decisão compartilhada com seu médico assistente. Ao 

revés, conforme acentuam Dantas e Coltri (2010, p. 115), tal deliberação individual do 

paciente alcança também o direito de optar por não eventualmente se submeter, de forma 

consciente, a qualquer tratamento, sendo certo que somente vislumbra-se a possibilidade de o 

                                                           
12

 “Capítulo IV - DIREITOS HUMANOS: É vedado ao médico: Artigo 22. Deixar de obter o consentimento do 

paciente ou de seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de 

risco iminente de morte” 
13

 “Capítulo IV - DIREITOS HUMANOS É vedado ao médico: Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o 

exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade 

para limitá-lo.” 
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médico assistente intervir ou interferir nesta livre manifestação de vontade quando a vida do 

enfermo estiver em perigo. 

A apropriada e útil análise do artigo 31 do Código de Ética Médica
14

 nos remete à 

velha discussão sobre o paternalismo médico, contra o qual pairam muitas críticas nos dias de 

hoje, mas que foi o fundamento que assentou a autoridade do médico na relação com seu 

paciente, no século passado.  

Este comando ético, como dito, está fundado na obrigação do profissional em não 

atuar de forma contrária ao desígnio de seu paciente. Se assim for, estar-se-á transmudando a 

relação paternalista do médico de outrora – que decidia fazer o que entendia como melhor 

para seu paciente, em detrimento de sua vontade – para a relação médico-paciente, assentada 

em decisões e responsabilidades compartilhadas.  

O novo cenário é promissor, na medida em que, apontando para a autonomia do 

paciente, em uma relação horizontal e assimétrica, conduz à subliminar conduta médica de 

beneficência, ao respeitar as deliberações de seu paciente. Logicamente, este posicionamento 

(res)guarda a razoabilidade suficiente para, nos casos de risco iminente de morte (enfermo 

com capacidade limitada ou prejudicada), atuar o médico, segundo a melhor técnica, seu 

julgamento e conhecimento, independentemente da manifestação do paciente, tudo em prol 

do que melhor dispor a quem está sob seus diretos cuidados (DANTAS, COLTRI, 2010, p. 

147). 

Elemento que sobressai na leitura da regra prevista no artigo 34 do Código de 

Ética Médica
15

 se constitui no direito de o paciente receber a adequada informação médica, 

para os fins de autorizar (ou não) a prática de determinado procedimento.  

Este mandamento ético possui normas paralelas, sob o ponto de vista legal, uma 

vez que tanto o Código Civil, no seu artigo 15, como o Código de Defesa do Consumidor, no 

seu artigo 6º III, estabelecem, conjunta e harmonicamente, uma relação profissional entre o 

enfermo e seu médico assistente, pautada na transparência e na informação adequada.  

Interessante notar, mesmo por este ângulo, que tal constatação deve obviamente 

ser mitigada e relativizada, considerando que sob o ponto de vista deontológico não se aceita, 

                                                           
14

 “Capítulo V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES  

É vedado ao médico: Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 

livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.” 
15

 Capítulo V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES É vedado ao médico: Art. 34. Deixar de 

informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a 

comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante 

legal.” 
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prima facie, uma relação médica como sendo propriamente de consumo, ex vi do disposto no 

inciso XX dos Princípios Fundamentais, que estampa como regra que “A natureza 

personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo”. 

Avançando na questão atinente à informação adequada nos casos de assistência 

aos doentes terminais, objeto central em estudo, mostram-se novamente atuais as observações 

de Dantas e Coltri (2010, p. 150-151), que chama a atenção para o fato de que, diante de um 

quadro clínico e psicológico delicados, não se encontra pronto e preparado o enfermo para 

receber informações de cunho negativo, quanto ao seu prognóstico, por exemplo.  

Nesta linha, novamente, faz-se menção ao direito de não saber, a possibilitar ao 

doente terminal que se abstenha de receber informações acerca do tratamento a ser a ele 

dispensado futuramente, levando-se em conta eventuais medidas terapêuticas, consideradas 

heroicas ou fúteis, em ambientes de terapia intensiva, como manobras de ressuscitação. O 

simples fato de se imaginar nesta situação poderá causar danos psicológicos ao paciente 

terminal, prejudicando sua possível recuperação, em certos casos, o que torna possível ao 

médico, segundo a parte final do comando ético, em exame, proceder com as informações e 

esclarecimentos diretamente ao respectivo responsável legal, solução inteligente dada pelo 

Conselho Federal de Medicina, ao baixar o atual Código de Ética Médica de 2009. 

Mas o principal diploma ético destinado às relações de tratamento médico ao 

doente terminal é sem dúvida a previsão contida no artigo 41 do Código de Ética Médica
16

. 

Nela, com extrema clareza, além de se estatuir o azimute do atuar médico, busca-se delimitar 

bem o que é permitido e o que é proibido nesta ainda tão difícil e complexa assistência. Prova 

disso foi a prioritária ordem ética de se vedar a prática da eutanásia
17

, ou qualquer medida 

que vise abreviar a vida do paciente.  

Do mesmo modo, buscou-se afastar a artificial postura médica de se prolongar a 

vida, da forma conhecida como distanásia, sem o emprego de medidas inúteis ou 

desproporcionais à realidade do quadro clínico do enfermo terminal. 

Fechando o modelo ético, inclui-se como verdadeira recomendação deontológica 

a prática da ortotanásia, aqui entendida como sendo aquela que, conjuntamente com os meios 

                                                           
16

 Capítulo V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES É vedado ao médico: Art. 41. Abreviar a vida 

do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Parágrafo único. Nos casos de doença 

incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações 

diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do 

paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. 
17

  No presente trabalho, esclareça-se, os conceitos, não só da eutanásia, como também da ortotanásia e 

distanásia serão bem estabelecidos, em capítulo próprio. 
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disponíveis que integram os conhecidos cuidados paliativos, proporciona ao enfermo terminal 

uma melhor qualidade de vida, nos últimos momentos de sua vida, de modo a propiciar um 

maior conforto, não somente médico, com o alívio da dor, mas também espiritual, social e 

psicológico, em situações de acometimento de doenças incuráveis e irreversíveis, de 

prognóstico reservado, como referido no vocabulário próprio, reinante nos hospitais. Sobre 

esta última parte, advertem Dantas e Coltri (2010, p. 157) que 

 
A obstinação terapêutica, o prolongamento artificial e por vezes doloroso, 

desconfortável – e em última análise, inútil –, de uma vida em estágio 

terminal irreversível, somente traz sofrimento ao paciente, aos seus 

familiares. 

Permitir que tratamentos sejam suspensos, sendo mantidos apenas os 

cuidados paliativos – a chamada ortotanásia –, deixando que a vida siga seu 

curso natural, com o mínimo de desconforto e o máximo de dignidade 

possível, deve ser entendido também como um ato de humanidade, objeto 

primeiro de uma medicina preocupada com o paciente, em vez de outros 

objetivos secundários. 

 

 

1.3 O PRISMA BIOÉTICO 

 

 

Após o escopo ético-deontológico deste capítulo, importante se mostra o estudo do 

tema sob o viés da Bioética, aqui entendida como sendo uma ética aplicada, chamada também 

de “ética prática”
18

, que visa dar conta dos conflitos e controvérsias no âmbito moral surgidas 

pelas condutas realizadas na esfera das Ciências da Vida e da Saúde.  

                                                           
18

  Peter Singer, no prefácio de sua obra “Ética Prática”, sintetiza seu pensamento, sendo oportuno destacar que: 

“A ética prática tem um âmbito vasto. Se tivermos atenção, encontraremos ramificações éticas na maior parte 

das nossas escolhas. Este livro não pretende abordar a área na sua totalidade. Os problemas de que trata foram 

escolhidos com base em dois critérios: a sua importância e a capacidade do raciocínio filosófico para contribuir 

para a sua discussão. Considero que um tema ético importante é aquele que toda a pessoa que pensa um pouco 

tem de enfrentar. Somos confrontados diariamente com alguns dos temas tratados neste livro: quais são as nossas 

responsabilidades pessoais para com os pobres? Teremos alguma justificação para tratar os animais como se não 

passassem de máquinas que produzem carne para a nossa alimentação? Será legítimo usarmos papel não 

reciclado? E, em todo o caso, por que motivo havemos de nos preocupar em agir de acordo com princípios 

morais? Outros problemas, como o aborto ou a eutanásia, não representam felizmente decisões quotidianas que a 

maior parte de nós tenha de tomar; mas são problemas que podem surgir na nossa vida a qualquer momento. São 

também temas de preocupação actual sobre os quais todas as pessoas que participam no processo de tomada de 

decisões da nossa sociedade precisam de reflectir: Até que ponto um problema pode ser discutido 

filosoficamente com proveito depende da sua natureza. Alguns são controversos, sobretudo porque há factos em 

disputa.” A propósito do tema, Peter Singer aborda também em sua obra sua visão utilitarista, principalmente 

sobre a prática da eutanásia, diferenciando-a, quanto de sua prática voluntária e involuntária, ao estabelecer no 

capítulo 7 as bases de seu pensamento acerca de “Tirar a vida: os seres humanos”. (Disponível em: 
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Diz-se, assim, como sendo uma ética prática, levando-se em conta sua peculiar 

vocação de estar ligada a situações concretas, cuja força motriz de caráter interdisciplinar 

busca assegurar proteção à pessoa humana, contra os males que possam advir do progresso 

científico, principalmente biomédico. Seguindo-se este singelo e lógico raciocínio, o 

necessário (e querido por todos) avanço tecnológico deve estar a serviço do ser humano
19

, e 

não contra seus jurídicos interesses, tendo como princípio maior a busca por uma vida digna.  

Por Bioética, em sentido literal, entende-se como sendo a ética da vida, aquela 

fração da ética que possui sua base no humanismo, sendo sua fonte de preocupação e 

indagação os avanços das biociências. Teria esta então nova terminologia, um conteúdo 

transdisciplinar de comportamentos e saberes específicos, tendo como front a luta dos direitos 

humanos, que englobaria movimentos para universalização dos cuidados da saúde. (SÉGUIN, 

2005, p. 41)   

Em linha cronológica, tem-se como primeiro indicativo de como foi criado o termo 

Bioética a menção feita em 1971 na obra
20

 de autoria do médico norte-americano Van R. 

Potter, na qual se refere a uma nova disciplina que trataria da melhoria da qualidade de vida. 

Em sequência, passou o termo Bioética a designar uma disciplina autônoma que estudaria os 

problemas éticos gerados pelos avanços nas ciências biológicas e médicas, sistematizando o 

tratamento de questões diversas, mas que devem guardar entre si, necessariamente, princípios 

e fins comuns (BARBOZA, 2013, p. 12-13). 

Além destas linhas conceituais, e seguindo a atual dinâmica do mundo moderno, 

aprimora-se a noção da interdisciplinaridade como a realidade de qualquer área do 

conhecimento humano, tendo em vista que se busca a solução dos dilemas e problemas 

através da articulação das ciências, não sendo o Direito exceção a esta regra. 

Neste contexto, a ideia de positivar a Bioética, através do Biodireito, como forma de 

tentar dirimir os conflitos provocados por este formidável novo mundo médico-científico, 

aparentemente não possui limites, em face do desenfreado avanço tecnológico.  

                                                                                                                                                                                     
<http://www.afag.com.br/professorrubens/artigos%20e%20outros/Peter%20Singer%20-

%20%c9tica%20pr%e1tica(286p)%20++.pdf> Acesso em: 15 fev. 2017, 13:31. 
19

 O uso do avanço tecnológico na Medicina deve ser posto a serviço da humanidade, considerando sua prática 

voltada ao homem, em sentido finalístico, ou seja aquele que importe ao homem, como sendo o seu fim e não 

como mero instrumento.  
20

 Biothies, Bridge to the future 

http://www.afag.com.br/professorrubens/artigos%20e%20outros/Peter%20Singer%20-%20%c9tica%20pr%e1tica(286p)%20++.pdf
http://www.afag.com.br/professorrubens/artigos%20e%20outros/Peter%20Singer%20-%20%c9tica%20pr%e1tica(286p)%20++.pdf
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Assim sendo, conceituando-se o Biodireito
21

, ter-se-ia um novo ramo do Direito, 

cujo raio de atuação seria regular – sem, contudo, aprisionar e/ou limitar – as pesquisas das 

ciências da vida, visando lastrar, mediante doutrina, legislação e jurisprudência próprias, as 

condutas humanas, diante dos avanços da biologia, da biotecnologia, da engenharia genética 

e da medicina, harmonizando os distintos e jurídicos interesses dos protagonistas desta nova 

ordem, sejam eles provenientes do capital, do conceito maior da vida – que deve ser sempre 

tutelado –, da preservação da espécie humana, da liberdade científica, etc.  

Sobre os Princípios que norteiam o Biodireito, descreve Barboza (2013, p. 24) que 

estes devem se constituir nos princípios constitucionais, elencando, a título de 

exemplificação:  

 

Algumas de caráter mais geral, com eficácia derrogatória e diretiva de todas 

as regras que envolvam o ser humano, estão compreendidas dentre os 

Princípios Fundamentais (CF/88, Título I), como o princípio do respeito à 

dignidade humana fundamento da República (CF/88, art.1º III), outras dentre 

os Direitos e Garantias Fundamentais (CF/88, Título II), quais sejam: direito 

à vida, a igualdade, a saúde. Normas mais específicas encontram-se no 

Título Da Ordem Social (VIII), que dedica uma seção à saúde, qualificada 

como direito de todos e dever do Estado (art. 196), um capítulo ao meio 

ambiente (art. 225) e outro à família, à criança e ao idoso (art. 226). 

 

Alavancar o Biodireito sobre o alicerce dos conceitos da Bioética somente tem lugar 

nos dias de hoje se conhecermos a realidade da Medicina e a título de ilustração, os dilemas 

éticos surgidos pelo manejo de novas técnicas genéticas, suas consequências, seus riscos, 

proveitos, preservando o coletivo patrimônio genético que integra a espécie humana.  

Retornando ao cenário bioético, deve-se adentrar aos seus respectivos princípios, 

sendo oportuna a lição de Barboza (2012, p. 59) que os menciona como sendo fundamentais, 

listando o princípio da beneficência e o da autonomia da vontade, que preconizam o respeito 

                                                           
21

 Diante deste cenário, pensar em dar solução jurídica a estas específicas lides é na verdade aceitar que existe 

modernamente, por exemplo, (i) que todo o avanço tecnológico impresso nas pesquisas genéticas reclama uma 

legislação própria que contemple uma harmônica ponderação entre o direito à pesquisa e o direito à vida; (ii) 

que há tempos clama na sociedade o desejo de debater se é imperiosa a criação de um Estatuto do Embrião, 

como forma de dar proteção ao corolário de direitos relacionados à proteção da vida humana em qualquer fase 

de concepção do embrião; (iii) que dentro do universo cientifico e tecnológico da Medicina de hoje existem 

também os direitos dos pacientes que devem ser juridicamente elencados e tutelados, com distinto realce à 

prevalência da autonomia da vontade; (iv) que deve ser bem definido um marco regulatório, mediante legislação 

especial, que venha a disciplinar a atividade relacionada à reprodução assistida e o consequente descarte de 

embriões, diante das atuais técnicas reprodutivas; (v) a utilização de material genético e biológico para os fins 

do aperfeiçoamento da medicina e dos respectivos fármacos; (vi) o funcionamento dos bancos de 

armazenamento e congelamento de material genético advindo, inclusive, do cordão umbilical, sejam públicos 

e/ou privados – e modernamente de placentas entre outros.  
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às decisões e aos atos de cada pessoa, diante pincipalmente dos procedimentos médicos que 

venham a ser aplicados. Conforme se verá em capítulo distinto do presente trabalho, a junção 

destes dois princípios norteadores da bioética se materializará no consentimento informado, o 

qual se constitui na máxima expressão da autonomia do paciente, verdadeiro direito do 

paciente e dever do médico.  

O paradigma que deu nova roupagem principialista à Bioética foi materializado nos 

Estados Unidos da América, a partir da promulgação do Relatório Belmont
22

, em 1978, 

quatro anos após a instituição da Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos da 

Pesquisa Biomédica e Comportamental. Neste documento, três foram identificados, quais 

sejam, os princípios de respeito pela pessoa, de beneficência e de justiça, corolários que 

guiam todas as reflexões bioéticas sobre os dilemas que possam ser causados pelas ciências 

biomédicas.  

Em breves notas sobre a Obra de Princípio da Ética Biomédica de Tom Beauchamp, 

James Childress e Leite (2017, p. 24-25), destaca-se que os citados autores desenvolveram 

uma teoria ética que procurou abarcar não só a experimentação com seres humanos, mas 

também a prática médica e assistencial, sendo oportuno: 

 

O objetivo de Beauchamp e Childress consiste em oferecer uma estrutura 

para o julgamento moral e a tomada de decisões por parte não só dos 

profissionais da saúde mas de toda a sociedade, quanto à satisfação das 

necessidades dos doentes e dos feridos, em razão do desenvolvimento 

científico, tecnológico e social ocorridos a partir da primeira metade do 

século XX. Dentro deste contexto, pretendem demonstrar como a “teoria 

ética pode iluminar problemas referentes à saúde e como ela pode ajudar a 

superar algumas limitações das formulações anteriores da responsabilidade 

ética é a moralidade comum, compreendida esta como conjunto de normas 
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 “O princípio do respeito pelas pessoas, segundo o Relatório, incorpora ao menos duas convicções éticas: a) em 

primeiro, os indivíduos devem ser tratados como seres autônomos dotados de autodeterminação; b) em segundo, 

as pessoas cujas autonomias estejam atenuadas devem ser submetidas à proteção. Dentro deste contexto, pessoa 

autônoma é aquela capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais e de agir consoante tal deliberação. Decorre 

deste princípio a figura do consentimento informado, donde a pessoa apenas deverá se submeter a uma pesquisa, 

desde que ingresse voluntariamente e obtenha informações adequadas sobre a mesma. Por beneficência, segundo 

o Relatório, não devemos entender a prática de atos de bondade ou de caridade, como frequentemente se 

compreende, mas sim uma obrigação. Consoante o citado documento, duas regras gerais foram formuladas como 

expressões de ações beneficentes: a) não causar dano e; b) maximizar os benefícios possíveis e minimizar os 

possíveis prejuízos. O princípio da justiça traduz-se na imparcialidade de distribuição dos benefícios, como 

resposta à indagação: Quem deve receber os benefícios da pesquisa e carregar seus riscos? Segundo o Relatório, 

outra maneira de conceber o princípio em apreço é que os iguais devem ser tratados igualmente. Porém, aqui 

surge um problema: quais são os iguais e quais são os desiguais? Embora haja desigualdades entre os homens, 

decerto que se pode adotar determinados critérios que justifiquem o estabelecimento de um tratamento desigual 

tendo em vista alcançar a finalidade pretendida, a exemplo da idade, cor, raça, sexo etc.” (LEITE, 2017, 23) 
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de condutas socialmente aceitas, embora suas recomendações não sejam 

perfeitas nem tampouco completas. 

 

Assim sendo, merecem peculiar e atento olhar as práticas médicas, quando do 

tratamento dos doentes terminais, objeto maior do presente trabalho, mediante o manejo dos 

princípios bioéticos. Entendendo-se por Princípio da Beneficência a prática de se fazer o 

bem, teríamos todos a obrigação moral de agir para o benefício do outro, ou seja, fazer o bem 

em favor do seu semelhante. 

Nesta perspectiva, práticas médicas que visem adiantar ou prolongar artificialmente 

a morte do doente terminal poderão se traduzir em um obstáculo para o cumprimento de fazer 

o bem, na medida em que escapariam das práticas técnico-científicas da Medicina, que se 

orientam pelo uso – por exemplo - dos cuidados paliativos, que serão mais detalhadamente 

exemplificados em capítulo próprio deste trabalho. 

Em paralelo, entende-se por Princípio da Justiça, resumidamente, as relações 

existentes entre grupos sociais, nas quais busca-se a equidade (o justo e apropriado) na 

distribuição de bens e recursos considerados comuns, numa tentativa de igualar as 

oportunidades de acesso.  

Por conseguinte, não devem ser aceitos limites ao livre acesso aos avanços 

tecnológicos na assistência médica ao doente terminal, seja na medicina paliativa, seja na 

medicina terapêutica e curativa. Todos, sem exceção, independentemente de sua condição 

social e econômica, devem ter acesso às novas terapias, não sendo plausível e tolerável que 

mecanismos públicos e/ou provados venham a se tornar fatores inibidores para a 

concretização da equidade entre os grupos sociais, em diferentes estágios de desenvolvimento. 

A bioética, se traduz em fértil horizonte para se estudar o tema terminalidade da vida. 

Nesta linha, ter-se-ia, com propriedade, a possibilidade da comunhão de propósito dos meios 

acadêmicos (jurídico e médico), com vistas a aprimorar o conceito de ortotanásia, que não se 

mistura à “pré-concebida definição de eutanásia”, a demonstrar que a acepção dada por 

muitos está obsoleta no trato das questões rotineiras vividas por pacientes terminais e suas 

famílias, por exemplo. 

Em arremedo final, mostra-se atualmente vigoroso o levante doutrinário que vem 

sinalizando por uma Bioética Constitucional, que não vincularia a preferência pela Bioética 

sobre Constituição, não se colocando a Constituição em segundo plano. Na verdade, quer 

destacar-se que existe um centro normativo inserido na Constituição que versa sobre 
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problemas bioéticos, tais como questões jurídicas adjacentes ao eixo de atuação deste 

específico saber, sendo problemas afetos à Constituição, consagrando-se a vida como bem 

jurídico inviolável. Questões como a prática da eutanásia necessitam tanto de um tratamento 

bioético como de um jurídico (LEITE, 2017, p. 28-29). 

Seguindo, passa-se adiante aos contornos que encerram o arcabouço jurídico acerca 

da tutela de proteção aos direitos dos doentes terminais, diante das situações específicas de 

irreversibilidade e incurabilidade, e do ordenamento positivado referente à conduta do 

profissional médico. Para tanto, conjugar-se-ão as leis esparsas que regem a matéria, o 

regramento interna corporis baixado pelo Conselho Federal de Medicina – que diante do 

vazio legislativo, não contemplando disposições próprias às DAV, servem de diretriz para se 

dirimir os conflitos e dilemas advindos das relações entre médicos, pacientes e familiares, sem 

perder de vista o estampado pela Constituição Federal.  
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2 SITUAÇÕES DE TERMINALIDADE DA VIDA 

 

 

O estudo dos institutos da Terminalidade da Vida remete à indispensável distinção 

entre os seus principais conceitos, de modo a convergir a um sistema harmônico, que tenha 

como referencial de classificação não só o momento da morte, como também os atos e ações 

humanas que potencialmente os levem a efeito. A importância desta análise se situa em bem 

demonstrar os principais elementos que caracterizam cada um deles, os quais são 

consubstanciados nos termos de definição da eutanásia, do suicídio assistido, da ortotanásia, 

da distanásia, da mistanásia e modernamente do que se entende por kalotanásia. 

A função terminológica consiste em contribuir para que também não haja a rotineira 

impressão de que todos os atos e fatos relacionados ao momento da morte sejam interligados 

ao vocábulo eutanásia, haja vista sua maior divulgação no seio da sociedade, por força de 

matérias jornalísticas. Acrescente-se, ainda, o fato de ser a única que possui direto tratamento 

legal, à luz da atual Lei Penal, potencializando sua divulgação no meio social.  

O papel da imprensa escrita e falada está nos dias de hoje bem materializado no 

episódio, por exemplo, da apuração criminal que se deu sobre a conduta médica 

desempenhada no âmbito de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), objeto de denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual, que tramitou perante o Juízo do Tribunal do Júri 

da Comarca de Curitiba - PR, no qual foi tipificada a prática, em tese, do crime de homicídio 

contra pacientes, em condições potenciais de terminalidade, considerando os atendimentos 

realizados, que – no entender do parquet – teriam como objetivo antecipar o óbito destes, com 

vistas a liberação dos respectivos leitos.  

A decisão
23

, que até aqui prevalece, é a proferida em Primeira Instância, que 

entendeu pela impronúncia/absolvição dos réus, em virtude de ter sido verificado no curso da 

                                                           
23

 “Ante o exposto, julgo improcedente/inadmissível a denúncia para o fim de: 1. ABSOLVER 

SUMARIAMENTE a acusada Maria Israela Cortez Boccato, com relação ao 2º fato da denúncia, o que faço com 

fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal; 2. IMPRONUNCIAR a acusada Virgínia Helena 

Soares de Souza, com relação ao 2º fato da denúncia, o que faço com esteio no artigo 414 do Código de Processo 

Penal; 3. ABSOLVER SUMARIAMENTE a acusada Virgínia Helena Soares de Souza, com relação ao 3º fato 

da denúncia, o que faço com fundamento no art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal; 4. ABSOLVER 

SUMARIAMENTE os acusados Virgínia Helena Soares de Souza, Edison Anselmo da Silva Junior, e Patrícia 

Cristina Goveia, com relação ao 4º fato da denúncia, o que faço com fundamento no art. 415, inciso III, do 

Código de Processo Penal; 5. IMPRONUNCIAR os acusados Virgínia Helena Soares de Souza e Anderson de 

Freitas, com relação ao 5º fato da denúncia, o que faço com esteio no artigo 414 do Código de Processo Penal; 6. 

IMPRONUNCIAR a acusada Virgínia Helena Soares de Souza, com relação ao 6º fato da denúncia, o que faço 

com esteio no artigo 414 do Código de Processo Penal; 7. ABSOLVER SUMARIAMENTE as acusadas 



33 

 

 
 

instrução do processo penal, na maior parte dos oito casos analisados, que inexistiam indícios 

suficientes de que as condutas médicas empregadas anteciparam o óbito dos aludidos 

pacientes daquela UTI. A conclusão judicial neste momento é no sentido de não ter sido 

comprovada a prática da eutanásia, principalmente sob o ponto de vista da acusação, ou seja, 

de que as condutas médicas visavam antecipar a morte dos pacientes terminais. A par disso, a 

defesa buscou comprovar que os atos e decisões médicas foram lastradas em protocolos 

médicos, com uso, prescrição e administração de medicamentos em doses adequadas a cada 

caso.   

Em outras palavras, costuma-se rotular os atos interligados à terminalidade da vida 

ao instituto da eutanásia, advindo daí a imperiosa análise de seus conceitos coirmãos, pouco 

ou quase não difundidos, termos em regra desconhecidos ao público em geral. 

Para melhor desencadeamento das ideias e com vistas ao estabelecimento do exato 

(ou do que mais se aproxima ao exato) ponto de distinção entre os institutos que definem a 

eutanásia, a ortotanásia e a distanásia, em especial, mostra-se importante delimitar os 

contornos jurídicos do início e do fim da vida.  

Quanto ao início da vida, em que pesem correntes conflitantes, mais aceita é a teoria 

que defende o seu reconhecimento a partir dos 14 dias, levando-se em conta a construção 

biológica do sistema nervoso, conforme apontou Edna Raquel Hogemann (2015, p. 108-109): 

 

A disparidade de respostas existentes quanto ao momento a partir do qual o 

embrião passa a importar em termos morais nada mais é do que uma 

decorrência da falta de consenso com respeito aos critérios que instauram a 

condição de pessoa. 

Ficará de lado, por ora, o embrião extracorporal. Diante dessa indagação 

mais geral, ainda que não seja possível à ciência determinar exatamente o 

momento em que se inaugura a humanidade, um inegável privilégio é 

conferido à referência de cunho biológico: o marco de quatorze dias a partir 

da fecundação, estabelecido pelo Relatório Warnock, serve de lastro para a 

legislação britânica. O referencial adotado do décimo quarto dia da gestação 

está relacionado à questão da individualidade e unicidade do embrião, já que 

é neste prazo que o zigoto pode vir a desdobrar-se em duas ou três partes 

idênticas, dando origem a gêmeos ou a trigêmeos monozigotos. O argumento 

está fundado no fato de que até então não seria possível falar no embrião 

como indivíduo, pois que estaria indefinida a própria existência de apenas 

                                                                                                                                                                                     
Virgínia Helena Soares de Souza e Laís da Rosa Groff, com relação ao 7º fato da denúncia, o que faço com 

fundamento no art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal; 8. IMPRONUNCIAR a acusada Virgínia 

Helena Soares de Souza e Edison Anselmo da Silva Junior, com relação ao 8º fato da denúncia, o que faço com 

esteio no artigo 414 do Código de Processo Penal. (Autor: Ministério Público Réu: Virgínia Helena Soares de 

Souza e outros. Autos nº 29137-50.2012.8.16.0013, Juiz Daniel R. Surdi de Avelar, 2ª Vara Privativa do 

Tribunal do Júri. Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR.” 
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um ser humano. Além disso, aos 14 dias, aparece a primeira característica 

anatômica chamada “linha primitiva”, no lugar onde a coluna vertebral vai 

desenvolver-se mais tarde. A esta altura, é possível que o embrião não seja 

consciente, nem sinta dor. 

 

A conjugação dos apontamentos das Ciências Biológicas e o enquadramento e 

balizamento legal dado pelo Direito estabelecem que, a partir da fecundação, passa-se a ter 

um novo ser, com individualidade genética própria, sendo este concepto considerado um ser 

humano. No campo da tutela do direito, a proteção da vida humana compreende todo ciclo 

vital, transcorrendo desde a fecundação, passando pelo período embrionário/fetal, nascimento 

com vida, infância, adolescência, vida adulta, terceira idade, prosseguindo-se até a morte.  

Esta genuína proteção jurídica da vida está alicerçada constitucionalmente no 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nos termos do disposto no artigo 1º, inciso III da 

Constituição Federal (LOPES; LIMA; SANTORO, 2011, p. 40-42), sendo também alcançada 

pela dicção do ordenamento infraconstitucional, ex vi do disposto no artigo 7º da Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do artigo 9º da Lei 

10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. 

Sob o signo da jurisdição constitucional, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 

memorável e conhecido julgamento
24

 proferido nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3510, firmou o entendimento, ao apreciar a impugnação formulada 

pelo Ministério Público Federal contra a disposição estabelecida pelo artigo 5º da Lei Federal 

nº 11.105 ("Lei da Biossegurança"), que não haveria óbice, para os fins de pesquisa e terapia, 

                                                           
24

 ADI 3510/ DF – Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator Ministro Ayres Britto. Julgamento:  

29/05/2008. Tribunal Pleno do STF. Ementa: Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei de 

Biossegurança. Impugnação em bloco do artigo 5º da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Pesquisas com 

Células-Tronco embrionárias. Inexistência de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-

tronco embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas 

constitucionais conformadoras do direito fundamental a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao 

planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica de interpretação conforme para aditar à Lei de 

Biossegurança. Controles desnecessários que implicam restrições às pesquisas e terapias por ela visadas. 

Improcedência total da ação. “[...] III - A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E OS 

DIREITOS INFRACONSTITUCIONAIS DO EMBRIÃO PRÉ-IMPLANTO. O Magno Texto Federal não 

dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso instante em que ela começa. Não faz de todo e qualquer 

estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, 

porque nativiva (teoria "natalista", em contraposição às teorias "concepcionista" ou da "personalidade 

condicional"). E quando se reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos "direitos e garantias individuais" 

como cláusula pétrea está falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos direitos 

fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade", entre outros direitos e garantias 

igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à saúde e ao planejamento familiar). 

Mutismo constitucional hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo para a legislação 

ordinária [...]”. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3510&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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à utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro, tendo em vista que nessa hipótese inexistiria violação ao direito à vida. 

Quanto ao posicionamento acerca do fim da vida, objeto maior de análise, deve-se de 

forma fracionada discorrer sobre o critério científico aceito pelo Ordenamento Jurídico Pátrio, 

nos dias de hoje. Para tanto, cabe pontuar que, no curso da evolução da medicina, incialmente, 

o critério para o reconhecimento da morte seria o da ocorrência da parada cardiorrespiratória, 

o que aconteceu até a metade do século passado. Depois, com o surgimento de aparelhos de 

ressuscitação e reanimação, que passaram a substituir as funções cárdicas e respiratórias, 

buscou-se novo critério para a constatação da morte.  

Neste sentido, mais confiável foi o critério da morte encefálica, tendo sido 

construídos protocolos técnicos seguros e confiáveis, hoje aceitos em todo o mundo. Em 

consequência, o passo seguinte foi a indicação legal da morte encefálica, que permitiu, através 

da Lei nº 9434 de 4 de fevereiro de 1997, todos os procedimentos necessários para realização 

dos transplantes de órgãos. Esta Lei, ao dispor sobre a remoção de órgãos e tecidos e partes do 

corpo humano para fins de transplante e tratamento, nos termos do estatuído no artigo 3º, 

estabeleceu novo marco legal para a fixação do termo final da vida, garantindo certeza 

jurídica para sua constatação, mediante o critério da morte encefálica. 

Assim sendo, após este breve esclarecimento, retornando à conceituação ora 

pretendida, cumpre iniciá-la pelo estudo da eutanásia. 

 

 

2.1 A EUTANÁSIA, A ORTOTANÁSIA, A DISTANÁSIA E OS CUIDADOS 

PALIATIVOS 

 

 

Vocábulo cuja origem vem do grego, a eutanásia, de livre tradução como sendo a 

boa morte, deve ser entendida como sendo a antecipação da morte do paciente, geralmente 

por ato de piedade e compaixão de seu agente, diante do sofrimento e da dor testemunhados, 

podendo ser de forma ativa, com emprego de substâncias e/ou procedimentos médicos, ou de 

forma passiva, quando revestida da omissão necessária para se atingir a morte do enfermo. 

Nesta classificação, de forma menos sintética, entende-se como eutanásia ativa direta 

aquela que busca o encurtamento da vida do paciente, mediante condutas positivas. 

Diferentemente, na modalidade indireta, pretende-se aliviar a dor ou sofrimento, ministrando-
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se medicamentos que apresentam como efeito secundário abreviar-lhe a vida, sendo a causa 

propriamente dita da morte.  

Na eutanásia passiva, são suspensos os procedimentos indicados, à luz da técnica 

médica, que poderiam beneficiar o paciente, de forma ordinária e proporcional. (LOPES; 

LIMA; SANTORO, 2011, p. 61). Ainda sobre a eutanásia passiva, por sua vez, não se 

provoca deliberadamente a morte, entetanto, com o passar do tempo, conjuntamente com a 

interrupção dos respectivos e necessários cuidados médicos ou mediante a suspensão de 

fármacos ou de alimentaçaõ própria, o paceinte acaba por falecer. 

Segundo França (2013), a eutanásia possui como sinônimos a morte piedosa, a morte 

benéfica, a morte doce, a morte fácil. Cita ainda que, em última expressão, poder-se-ia dizer 

que a eutanásia seria o ato de promover a morte, antes do que seria de se esperar, por motivo 

de compaixão, e diante de um sofrimento penoso e insuportável experimentados pelo 

paciente.  

Distinto da eutanásia
25

 é o suicídio assistido. Sua diferenciação repousa no fato de 

que, como dito, a primeira é levada a cabo por terceiro, aqui entendido como um profissional 

da saúde ou um leigo, enquanto que no segundo (suicídio assistido) a morte é provocada pelo 

próprio paciente, que a deseja, auxiliado por terceiro.  

Também referido pela Doutrina como auxílio ao suicídio, o suicídio assistido é posto 

a efeito, através da participação de um agente, que ajuda o paciente a se matar, oferecendo-lhe 

meios idôneos para esta prática. Assim, um terceiro (médico, enfermeiro, amigo ou parente, 

por exemplo), ao deixar disponível e ao alcance do paciente certa droga em dose capaz de lhe 

causar a morte, mesmo com a solicitação deste, incorre na prática do auxílio ao suicídio. 

Tanto a prática da eutanásia quanto a do auxílio ao suicídio possuem tratamento penal, e 

como tal serão objeto de apreciação neste trabalho, de forma apartada e em capítulo próprio. 

                                                           
25

  Jiménez de Asúa se refere ao instituto da eutanásia, quanto sua tipicidade penal como homicídio, partindo do 

estudo do elemento consentimento, no seguinte trecho de sua Obra Libertad de Amar e Derecho a Morir: “Em 

suma: El consentimento no legitima el homicídio – ni la ayuda a quien por sí memso se de la muerte – y seria 

inútil invocario em el extermínio de las vidas atormetndas. El derecho a morir que Ferri invoca em los casos de 

homicídio consentido, no es lo mismo que el derecho de matar. Enrique Morselli há escrito belas paginas sobre 

el escasso valor psicológico del consentimento. Podria decirse siempre – comienza preguntando el gran 

mentaista – que esta em la integridade de sus faculdades el enfermo que reclama la muerte? No es menudo el 

suicídio um motivo para dudar de la salud mental de quien se arranca a vida? Pero, sobre todo, es preciso 

recorrer que es muy dudosa la consistencia jurídica del deseo o de la voluntad expressados y concebidos em 

momentos de dolor, cuando la mente esta dominada por la emoción y la angustia, cuando por el estado 

autotóxico del ceebro pueden faltar del todo o estar muy disminuidas la conciencia y espontaneidade de los 

propios actos. Reconozcamos que este argumento puede tener respuesta sim más que recordar, como lo hace G. 

del Vecchio, que la ley civil reconce validez a los actos de los morinbundos: testamentos, matrimônios “in 

extremis”, etc. (1929, p. 168-169)  



37 

 

 
 

Desfechando a breve analise sobre o suicídio assistido, em uma perspectiva de não 

preservação da vida, optando pela morte, com auxilio, tem-se que este instituto da 

terminalidade nos remete à máxima da ética do dever de Kant, na medida em que faz 

referência que somente haveria valor moral na preservação da vida, quando por dever em si, 

mas não quando em conformemente ao dever
26

. 

 

A ortotanásia é geralmente referida como sendo a morte ao tempo certo, 

constituindo-se na prática dos atos médicos que venham a dar conforto e tranquilidade ao 

paciente, em regra terminal, nos seus últimos e derradeiros dias, propiciando alívio da dor e 

do sofrimento físico e psicológico, mediante o manejo dos cuidados paliativos, hoje, 

inclusive, reconhecidos como área de atuação médica no Brasil, com ênfase também ao 

auxílio no campo espiritual, se desejado, bem como ao respeito à sua autonomia da vontade, 

quanto aos desejos que pretenda ainda realizar nesta derradeira fase da vida.  

Concebido e aceito o instituto da ortotanásia, afigura-se a possibilidade de se morrer 

condignamente, mediante uma assistência mais humanizada na quadra final da vida, a qual 

muitas vezes se torna penosa e sofrida, até que se alcance o momento propriamente dito da 

morte. Nas situações em que se consuma a prática da ortotanásia, o profissional médico se 

coloca frente a um paciente acometido de doença incurável e irreversível, na qual não se 

pretende artificialmente prolongar em demasia a vida do enfermo, evitando-se sofrimento 

desnecessário, através de procedimentos inúteis ao fim que se destinam.  

Em termos simples, diante da morte iminente e inevitável, há de se praticar atos 

médicos que visem garantir a dignidade do paciente, valendo-se dos cuidados paliativos. 

                                                           
26

 Pelo contrário, conservar a vida é um dever, e é, além disso, uma coisa para a qual todos sentimos inclinação 

imediata. Justamente por isso a solicitude muitas vezes angustiante que a maior parte dos homens demonstra pela 

vida é destituída de todo valor intrínseco, e a máxima que, exprime tal solicitude, não tem nenhum valor moral. 

De fato, eles conservam a vida conformemente ao dever, mas não por dever. Ao invés, se contrariedades ou uma 

dor sem esperança tiraram a um homem todo prazer da vida, se o infeliz, de animo forte, se sente mais enojado 

de sua sorte que descoroçoado ou abatido, se deseja a morte, e, no entanto, conserva a vida sem a amar, não por 

inclinação ou temor, mas por dever, então sua máxima comporta valor moral. (Kant, p. 7).  

Um homem, por uma série de males que o levaram ao desespero, sente grande nojo de viver, muito embora 

mantenha o suficiente domínio de si para se perguntar se o atentar contra a própria vida não constitui uma 

violação do dever para consigo mesmo. Procura então averiguar se a máxima de sua ação pode converter-se em 

lei universal da natureza. Sua máxima seria essa: “por amor de mim mesmo, estabeleço o princípio de poder 

abreviar minha existência, se vir que, prolongando-a, tenho mais males que temer do que satisfações que esperar 

dela.” A questão agora será apenas em saber se tal princípio do amor de si pode ser erigido em lei universal da 

natureza. Mas imediatamente se vê que uma natureza, cuja lei fosse destruir a vida, em virtude justamente 

daquele sentimento que tem por função peculiar estimular a conservação da vida, estaria em contradição consigo 

mesma e não poderia subsistir como natureza. Consequentemente, esta máxima não pode, por forma alguma, 

ocupar o posto de lei universal da natureza, e por tal motivo é inteiramente contrária ao princípio supremo de 

todo dever. (Kant, p. 24). 
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Aqui, em verdade, não se deixará o paciente sem assistência, de modo a abreviar a sua vida. 

Ao revés, todos os procedimentos a serem utilizados terão lastro médico, com a técnica 

recomendada, diante do atual estado da arte. Não se comete negligência, até porque se pratica 

uma assistência técnica, prudente, com a perícia necessária. 

A distanásia se constitui na prática de se postergar a morte, mantendo-se o enfermo 

terminal artificialmente vivo, prolongando muitas vezes seu sofrimento, sua agonia, mediante 

atos e procedimentos médicos fúteis e extraordinários, consubstanciados na obstinação 

terapêutica, que visam dar quantidade de vida e não qualidade de vida, considerando o suporte 

tecnológico da medicina.  

A mistanásia
27

 se constitui na morte provocada pela péssima prestação de saúde 

pública à parcela mais carente e necessitada da população, seja porque o paciente sequer teve 

oportunizado pelo Estado sua admissão em um nosocômio, seja em virtude de uma assistência 

deficiente, na qual a morte pode ser produzida por causas decorrentes do não desejado erro 

médico ou por força da má prática médico-hospitalar, por motivos socioeconômicos. É a 

conhecida eutanásia social, a morte miserável. 

                                                           

27
 Uma frase freqüentemente utilizada é eutanásia social. No entanto, considero ser este um uso totalmente 

inapropriado da palavra eutanásia e, assim, deve ser substituído pelo uso do termo mistanásia: a morte miserável 

fora e antes do seu tempo. A eutanásia, tanto em sua origem etimológica ("boa morte") como em sua intenção, 

quer ser um ato de misericórdia, quer propiciar ao doente que está sofrendo uma morte boa, suave e indolor. As 

situações a que se referem os termos eutanásia social e mistanásia, porém, não têm nada de boas, suaves nem 

indolores. Mistanásia em doentes e deficientes que não chegam a ser pacientes. Na América Latina, de modo 

geral, a forma mais comum de mistanásia é a omissão de socorro estrutural que atinge milhões de doentes 

durante sua vida inteira e não apenas nas fases avançadas e terminais de suas enfermidades. A ausência ou a 

precariedade de serviços de atendimento médico, em muitos lugares, garante que pessoas com deficiências 

físicas ou mentais ou com doenças que poderiam ser tratadas morram antes da hora, padecendo enquanto vivem 

dores e sofrimentos em princípio evitáveis. Fatores geográficos, sociais, políticos e econômicos juntam-se para 

espalhar pelo nosso continente a morte miserável e precoce de crianças, jovens, adultos e anciãos: a 

chamada eutanásia social, mais corretamente denominada mistanásia. A fome, condições de moradia precárias, 

falta de água limpa, desemprego ou condições de trabalho massacrantes, entre outros fatores, contribuem para 

espalhar a falta de saúde e uma cultura excludente e mortífera. É precisamente a complexidade das causas desta 

situação que gera na sociedade um certo sentimento de impotência propício à propagação da mentalidade "salve-

se quem puder". Planos de saúde particulares para quem tem condições de pagar e o apelo às medicinas 

alternativas tradicionais e novas por parte do rico e do pobre, igualmente, são dados sintomáticos de um mal-

estar na sociedade diante da ausência de serviços de saúde em muitos lugares e do sucateamento dos serviços 

públicos e da elitização dos serviços particulares em outros. Numa sociedade onde recursos financeiros 

consideráveis não conseguem garantir qualidade no atendimento, a grande e mais urgente questão ética que se 

levanta diante do doente pobre na fase avançada de sua enfermidade não é a eutanásia, nem a distanásia, destinos 

reservados para doentes que conseguem quebrar as barreiras de exclusão e tornar-se pacientes, mas, sim, a 

mistanásia, destino reservado para os jogados nos quartos escuros e apertados das favelas ou nos espaços mais 

arejados, embora não necessariamente menos poluídos, embaixo das pontes das nossas grandes cidades. 

Disponivel: http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/bioetica/parteiiieutanasia.htm. Acessível em 

20/02/2018, às 09:19 h. 

 

http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/bioetica/parteiiieutanasia.htm
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Recentemente, vem se amoldando a filosofia hospice (ou kalotanásia), mencionada 

por Ciro Augusto Floriano (2013, p. 398), que se situaria também na ideia da boa morte, 

segundo práticas de assistência ao enfermo terminal, valendo-se de ações interdisciplinares e 

tendo como objetivo melhorar sua qualidade de vida, até o evento morte. Alia-se a isto o fato 

de se aprimorar o conceito da ortotanásia, contribuindo para sua efetividade, agregando 

preocupações com o ritual do luto, do morrer ao lado da família, afastando-se, dentro do 

possível, situações que venham a aumentar o sofrimento dos cuidadores e do próprio paciente, 

deixando de lado a sensação da morte como derrota, vendo-a como um processo a ser 

invariavelmente trilhado da forma mais positiva possível. 

Seguindo este raciocínio, compartilham do mesmo lado de atuação, como siameses, a 

ortotanásia e os cuidados paliativos, tamanha é a ligação entre estes dois institutos. Os 

cuidados paliativos, conforme assinalado por Claudia Burlá (2011, p. 42), citando a 

recomendação da Organização Mundial da Saúde, constituem-se como sendo um conjunto de 

procedimentos e ferramentas utilizadas no atendimento e assistência aos enfermos acometidos 

de moléstias incuráveis, graves, irreversíveis, em fase adiantada de evolução, para os quais 

são manejados todos os recursos indispensáveis para o alívio da dor e sofrimento, sejam eles 

físicos, psicossociais ou espirituais.   

Os cuidados paliativos, segundo José Humberto Belmiro Chaves, Vera Lucia Gama 

de Mendonça, Leo Pessini, Guilhermina Rego e Rui Nunes (2011, p. 250-251), originaram-se 

na Inglaterra, tendo como objetivo a diferenciada assistência aos portadores de câncer, com 

vistas a melhorar o final de suas vidas. Prosseguindo, passaram os cuidados paliativos a 

integrar o atendimento, quando da fase terminal de outras patologias, diante de doentes de 

diversas faixas etárias, com especial atenção aos então pacientes vítimas da AIDS.  

Mais especificamente, o conceito de cuidados paliativos foi desenvolvido, em 

meados de 1960, na Inglaterra, por Dame Cecily Saunders, que edificou a filosofia do cuidar 

dos indivíduos terminais com diagnóstico de doença incurável. Seguindo seu entendimento, 

teríamos que o sofrimento pelo qual o doente terminal passava era composto por quatro 

elementos: dor física, dor psicológica (emocional), dor social e dor espiritual. Em 

consequência, os cuidadores deveriam atuar em todas essas frentes de assistência, de modo a 

tentar aliviar o padecimento, o sofrimento, confortando os pacientes e seus familiares, com 

vistas a buscar o ganho possível na qualidade de vida.  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu cuidado paliativo como sendo “o 

cuidado ativo e total dos pacientes cuja enfermidade não responde mais aos tratamentos 

curativos. Controle da dor e de outros sintomas, o cuidado dos problemas de ordem 

psicológica, social e espiritual são os mais importantes. O objetivo dos cuidados paliativos é 

atingir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes e suas famílias”
28

. 

Nos idos da década de 1980, na França, os cuidados paliativos foram beneficiados 

pelo grande avanço em serviços de gerontologia. Este aperfeiçoamento vem se consolidando, 

transportando-se para outros países da Europa, Estados Unidos da América, voltando-se para 

chamar a atenção para o sofrimento dos enfermos incuráveis, de modo a proporcionar meios 

como resposta à dor e ao sofrimento, mediante a adoção de cuidados especializados, em 

ambiente adequado, que promova e assegure a sua dignidade.  

No Brasil, os cuidados paliativos integram o rol de especialidades médicas
29

, nos 

termos da Resolução CFM nº 2149/2016, com a denominação de medicina paliativa, sendo 

considerada área de atuação da Anestesiologia, Cancerologia, Clínica Médica, Geriatria, 

Pediatria, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Medicina Intensiva e Neurologia. 

Por ocasião do II Fórum do Grupo de Estudos do Fim da Vida do Cone Sul, formado 

pelos integrantes das Associações Médicas de Terapia Intensiva do Brasil, Uruguai e 

Argentina, foram consolidadas recomendações quanto aos cuidados paliativos a serem 

prestados aos pacientes criticamente enfermos, admitidos em unidade de terapia intensiva 

(UTI).  

Neste estudo, foram detalhadas as recomendações dos cuidados paliativos, de modo a 

ordenar este específico tratamento, a par e passo, ao estado clínico dos pacientes, segundo seu 

distanciamento do estado de irreversibilidade e proximidade de um provável óbito, conforme 

percepção e consenso da equipe médica, sendo certo que, em linhas gerais, há uma atenta 

preocupação, inclusive, na obtenção e cumprimento das declarações de última vontade do 

paciente. 

Em uma primeira fase, quando a condição clínica apontar para uma maior 

possibilidade para a recuperação do que para o desfecho da morte ou para a condição de 

                                                           
28

 Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/cuidados_paliativos>. 

Acesso em: 12 dez. 17, 21:52. 
29

 Embora pareça inacreditável, o texto legal que regulamentava o exercício da Medicina no Brasil remontava 

aos idos da “Revolução Getuliana”, materializado pelo Decreto 20.931, de 11/01/1932. Após anos de luta, que 

(re)uniu todo o movimento médico, organizado por uma justa causa, e longa e aguerrida tramitação legislativa, 

foi sancionada no último dia 11 de julho, a Lei nº 12.842, conhecida como Lei do Ato Médico, regulamentando o 

exercício da Medicina. 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/cuidados_paliativos
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irreversibilidade, de acordo com a beneficência e a autonomia, a prioridade será o tratamento 

que busca a cura/reestabelecimento. Neste caso, a ênfase assistencial está focada na 

sustentação dos sistemas vitais e na recuperação plena do paciente, sendo que os cuidados 

paliativos serão prestados para aliviar o desconforto da doença e do tratamento intensivo 

(morte pouco provável).  

Em uma segunda fase, na qual a condição clínica aponte para uma falta de respostas 

aos recursos de tratamento utilizados, com uma crescente tendência ao desfecho morte ou 

irreversibilidade, em consenso entre a equipe médica, paciente e família, a prioridade passará 

a ser a melhor qualidade de vida possível, e os cuidados que modifiquem a doença poderão 

ser oferecidos, quando julgados proporcionais pelos mesmos agentes (morte prevista para 

dias, semanas ou meses). A ênfase assistencial está focada no oferecimento e na manutenção 

de um conjunto de cuidados para a promoção de conforto físico e psicoemocional do binômio 

paciente-família. 

Em uma terceira fase, na qual a condição clínica do paciente aponte para 

irreversibilidade da doença e a morte possa ser iminente, aceitando o desfecho para morte, os 

cuidados paliativos passam a ser exclusivos, e todas as medidas introduzidas buscarão a 

melhor qualidade de vida possível e o conforto do paciente e de seus familiares (morte 

prevista para horas ou dias). A ênfase assistencial será na busca do conforto físico, 

psicológico e emocional do binômio paciente-família, sem que sejam implementados 

procedimentos médicos desnecessários e extraordinários, valorizando-se o diálogo entre as 

partes envolvidas, de modo a garantir as indispensáveis condições para que a família 

acompanhe o doente e este possa se preparar, na medida do possível, para o evento morte.  

Interessante notar que em todas as fases (i) serão oferecidos e mantidos os cuidados 

individualizados, suficientes para garantir o tratamento físico, psicológico, emocional, 

levando-se em conta o binômio paciente-família, respeitados princípios bioéticos, 

deontológicos e legais; (ii) será verificada a existência das diretivas antecipadas; (iii) serão 

avaliados o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento do paciente; (iv) será feita a verificação 

do entendimento dos familiares e da identificação de potenciais conflitos (MORITZ; 

DEICAS; CAPALBO; FORTE; KRETZE; LAGO; PUSCH; OTHERO; PIVA; SILVA; 

AZEVEDO; ROPELATO, 2010, p. 27). 

Feitos estes apontamentos, mostra-se importante ilustrar como não estão os médicos, 

em geral, preparados técnica e cientificamente para lidar com a assistência médica no fim da 
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vida. Para justificar esta assertiva, vale o concurso da pesquisa realizada no ano de 2011, 

quando do advento da Resolução CFM 1.805/06
30

, que merecerá estudo próprio no presente 

trabalho, sobre os médicos que lidam com a morte. 

O objetivo da aludida Pesquisa (VASCONCELOS; IMAMURA; VILLAR, 2011, p. 

506-507) foi levantar o perfil dos médicos que atuavam nos hospitais da Faculdade de 

Medicina de Marília, bem como obter suas opiniões sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia, 

considerando o disposto na citada resolução, além de investigar os respectivos impactos sobre 

seu cotidiano profissional: 

 

Dos três termos pesquisados, eutanásia é o mais antigo e mais conhecido, 

mas o que provoca maior polêmica. Quase a totalidade (98,8%) da amostra 

afirmou possuir conhecimento adequado do mesmo. Quando questionados 

sobre os outros conceitos, verificaram-se mais erros. A distanásia é 

corretamente conhecida por 94% dos entrevistados e a ortotanásia por 79,5 

%. Pode-se supor que o desconhecimento acerca dos dois últimos termos 

decorra de suas várias definições e imprecisões e ao fato de serem 

relativamente recentes.  

A análise das respostas discursivas, nos casos em que o entrevistado admitia 

não conhecer o conceito eutanásia, permitiu entender alguns dos obstáculos à 

compreensão. Um deles, por exemplo, definiu a prática como “eutanásia é 

deixar o paciente evoluir naturalmente para o óbito, sem interferências”. 

Nota-se a confusão entre eutanásia e ortotanásia, especificamente entre a 

forma passiva da primeira e as condutas médicas restritivas, pertinentes à 

segunda.  

Pode-se também identificar falhas na compreensão quando os participantes 

do estudo puderam expor o que entendiam por ortotanásia, quando a 

explicação detalhada do conceito, fornecida previamente pelo questionário, 

não era similar ao conhecimento que até então dispunham. Foi possível 

verificar que dentre os termos mais comuns na discussão bioética que 

envolve a morte e o processo de morrer, a ortotanásia é o que mais gera 

confusão conceitual. 

 

 

2.2 A AUTONOMIA DA VONTADE E O CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO 

 

 

Prefaciando este capítulo, invocando Kant, identifica-se estrita interligação entre os 

conceitos filosóficos de liberdade e autonomia, segundo seus apontamentos sobre a ética do 

                                                           
30

 Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para 

aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do 

paciente ou de seu representante legal. 
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dever. Neste sentido, partindo da construção de uma linha evolutiva da passagem da 

metafísica dos costumes à crítica da razão pura prática, destaca Kant que: 

  

O conceito de liberdade é a chave da explicação da autonomia da vontade. A 

VONTADE é uma espécie de causalidade dos seres viventes, enquanto 

dotados de razão, e a liberdade seria a propriedade que esta causalidade 

possuiria de poder agir independentemente de causas estranhas que a 

determinam; assim, como a necessidade natural é a propriedade que tem a 

causalidade de todos os seres desprovidos de razão, de serem determinados a 

agir sob a influência de causas estranhas (Kant, p. 39).  

 

E prossegue o mesmo consagrado e inigualável autor:  

 

Na qualidade de ser racional, portanto, pertencente ao mundo inteligível, o 

homem não pode conceber a causalidade de sua própria vontade senão sob a 

ideia da liberdade; pois a independência a respeito das causas determinantes 

do mundo sensível (independência que a razão deve sempre atribuir a si) é 

liberdade. Com a ideia da liberdade está inseparavelmente unido o conceito 

de autonomia, com este está unido o princípio universal de moralidade, que 

idealmente serve de fundamento a todas as ações dos seres racionais, da 

mesma maneira que a lei da natureza serve de fundamento a todos os 

fenômenos (Kant, p. 43).  

 

Quanto à conceituação e terminologia do que se entende como sendo autonomia da 

vontade do paciente terminal, merece destaque a posição assumida por alguns doutrinadores 

que distinguem a manifestação de vontade, entendida como a exteriorização da vontade, da 

declaração de vontade, esta última consubstanciada na dirigida a alguém em particular 

(BARBOZA, 2012, p. 54).  

Prosseguindo, Barbosa (2012, p. 55), inaugura exata divisão dos dois aspectos que 

bem definem a relação da autonomia manifestada pelo indivíduo sobre seu corpo, dando a 

nítida dimensão da manifestação da vontade do paciente e os fundamentos que o asseguram:  

 

O primeiro aspecto considera ações de uma pessoa sobre seu corpo físico, 

exercendo o que se tem denominado direito sobre o próprio corpo e que se 

estende desde o simples corte de cabelos ou unhas, doação de órgãos, até a 

extinção da vida, mediante suicídio. No segundo, há uma internação com 

outro sujeito que exercerá a interferência. A complexidade em ambos os 

casos é crescente, envolvendo profundas indagações éticas. De um lado, há 

constantes auto interferências de causas variadas, dentre as quais a busca de 

uma individualidade ou identidade em uma sociedade pluralista. Nessas, 

embora por vezes de modo questionável, tem-se forte a autonomia da 

vontade, deliberando o sujeito sobre o seu corpo, não obstante limitações 

legais de caráter protetivo, como a vedação de comercialização de partes do 
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corpo humano. De outro, onde sobressaem as ações de assistência e pesquisa 

em matéria de saúde humana, só há pouco reconheceu-se a autonomia da 

vontade, ou seja, o direito do indivíduo decidir, consentindo ou não, sobre as 

ações ou práticas médicas ou científicas em seu corpo. 

 

Muito se comenta sobre o reconhecido dever de bem informar. Perante o seu 

avançado e bem formulado Código de Ética, não tem o médico dúvidas quanto ao 

cumprimento desta obrigação, que na atualidade vem sendo realizada de forma esclarecida, na 

clássica visão do consentimento informado. Na mesma linha, situa-se o direito de ser 

informado, em que é assegurada ao paciente, por força de lei, a adequada e clara informação 

sobre o serviço médico a ser prestado, inclusive, na condição de consumidor.  

O consentimento livre e informado, alçado como verdadeiro princípio ético-jurídico, 

serve como base para a relação médico-paciente. Em termos conceituais, este consentimento 

esclarecido espelha o dever do médico em bem informar seu paciente, mediante informações 

e esclarecimentos suficientes, de modo que seja obtida autorização para a prática de 

determinado ato médico. Busca-se, em consequência, o consentimento de um indivíduo capaz 

civilmente e apto para entender e considerar uma conduta médica, isenta de coação, influência 

ou indução – uma verdadeira e livre manifestação de vontade. 

Na específica assistência ao doente terminal, o cumprimento do dever de informar, 

por parte do médico, e o direito de ser informado, para consentir, por parte do paciente, 

importa que seja esta informação técnica transmitida de forma compreensível ao leigo 

(inteligível ao padrão jurídico do homem médio), de forma a se obter clara e inequívoca 

autorização, para que se proceda ao tratamento proposto.  

O realce dado a este binômio informação-autorização se materializa diante da 

relevância do que está em jogo, ou seja, quando se apresenta em um paciente com quadro 

clínico de prognóstico reservado – no jargão médico – que mereça, como oportunidade de 

reversão/cura da doença, ser submetido a procedimentos médicos invasivos, muitas vezes 

dolorosos, extraordinários, em ambientes de tratamentos intensivos.  

Neste quadro fático, a relevância do consentir, autorizar, após informações que 

venham a espelhar livremente a vontade do indivíduo-paciente, se torna proporcional à 

quantidade e à qualidade dos esclarecimentos técnicos ofertados pelo médico. É de se dizer 

que há necessidade de esta autorização vir expressa através de Termo, que componha a 

documentação médica, sendo parte integrante de seu inteiro teor os seguintes apontamentos: 

os riscos e efeitos colaterais possíveis, segundo o atual estágio técnico-científico da medicina, 
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caso efetuado o procedimento; as alternativas diagnósticas e terapêuticas, considerando o 

estado clínico; o porquê do tratamento proposto; os riscos advindos, na hipótese de não ser 

efetuado qualquer tratamento.  

Atualmente, o consentimento é visto não apenas como uma isolada manifestação de 

vontade, mas sim um processo, um todo harmônico, razão pela qual se tem como resultado de 

um profundo, claro, responsável e direto diálogo entre o doente e seu médico assistente, no 

qual ambas as partes trocam informações e se questionam reciprocamente; diálogo que há de 

culminar na concordância (ou não) do principal protagonista desta relação – o paciente, para 

que seja – e somente após – realizado um certo tratamento ou uma determinada intervenção.  

O consentimento informado ou consentimento esclarecido, em suma, não pode ser 

visto como uma mera e simples formalidade, consubstanciada na confecção e assinatura de 

um documento padrão. Deve ser o produto de uma equação, na qual inúmeros coeficientes e 

variáveis são estudadas, definidas e resolvidas, com vistas a se ter concretizado um sincero 

diálogo, no qual os atores – médico e paciente, imbuídos da mais estrita e condigna boa-fé, 

não apenas firmam um simbólico termo de compromisso, mas sim expressam a deliberação 

conjunta para a condizente e adequada prática médica.   

O Termo de Consentimento Livre e Informado (TCLI) refere-se, por sua vez, ao 

documento assinado pelo paciente, ou responsável, consentindo ao médico e sua respectiva 

equipe, uma vez e expressamente indicada, a realização de determinado procedimento 

diagnóstico ou terapêutico, após haver recebido informações indispensáveis para sua 

realização. Tem como finalidade garantir a autonomia da vontade do paciente, com os 

pertinentes esclarecimentos, e delimitar a responsabilidade do médico que realiza os 

procedimentos, sem que isto se constitua em verdadeiro “salvo conduto”, eximindo-o de 

qualquer responsabilidade futura. 

Reveste-se, assim, em meio de prova da satisfação de um único dever profissional, 

qual seja, o dever de informar, à luz do que preceitua o disposto no artigo 15 da Lei Civil. A 

propósito, veja-se que esta norma, ao estabelecer comando que assegura a autonomia de 

vontade, veda qualquer tipo de constrangimento ao doente, de modo a impedir que este seja 

submetido a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, quando em situação de risco de vida.  



46 

 

 
 

Exceção a esta regra, que em tese configura posicionamento majoritário no meio 

judicial, constitui-se na interpretação dada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ
31

, na 

hipótese de ser o absolutamente incapaz compelido à sujeição de tratamento médico, com 

risco de morte, em detrimento da vontade de seu responsável legal. Não adentrando a orbita 

dos limites da autonomia da vontade do incapaz, que demanda perquirição ao moderno 

parâmetro de discernimento, por não se constituir como objeto do presente trabalho, parece 

excessivo o controle dado por este posicionamento do CNJ, na medida em que diretamente 

nega o direito do responsável legal
32

 em decidir o melhor tratamento a ser dado a quem está 

sob sua direta responsabilidade, à mercê, inclusive, das severas obrigações impostas pela Lei 

Civil.  

Por outro vértice, à luz da temática da Responsabilidade Civil, de índole subjetiva, 

alicerçada na aferição da eventual culpa jurídica – cujos elementos de identificação se 

constituem na negligência, imperícia e imprudência –, tendo-se como base a obrigação de 

meios e não de resultados
33

, o TCLI possui a finalidade de delimitar a responsabilidade do 

médico que realiza os procedimentos. Isto porque serve como prova de que cumpriu o dever 

de infirmar, seja sob a tutela do Código de Defesa e Proteção do Consumidor – que, no seu 

artigo 6º, inciso III, determina que se proceda à informação adequada e clara –, seja sob a 

tutela do Código de Ética Médica – que, no seu artigo 34, estabelece que o médico tem o 

dever de informar ao paciente o diagnóstico, riscos e objetivos do tratamento proposto.  

Quanto à instrumentalização do consentimento do paciente, digno de nota é forma 

com que o TCLI será formalizado, sendo importante que do seu teor conste mensagens e 

ideias postas, por meio de linguagem acessível ao respectivo nível de convencimento e 

compreensão, com vistas à observância do princípio da informação adequada. Deve-se levar 

em conta, por isso, o "paciente padrão-razoável”, para quem a informação deve ser bem 

entendida e que possa satisfazer suas expectativas, considerando as condições sociais, 

econômicas e culturais, não havendo necessidade de que sejam tecnicamente detalhadas e 

minuciosas, noção bem talhada por Genival Veloso França (2013, p. 271). Em termos 
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 ENUNCIADO Nº 44 O absolutamente incapaz em risco de morte pode ser obrigado a submeter-se a 

tratamento médico contra a vontade do seu representante. Enunciados aprovados na I Jornada de Direito da 

Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 15 de maio de 2014. São Paulo – SP. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_APROVADOS_NA_JORNADA_DE_DIREITO_DA_SAUDE_

%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf>. Acesso em 30 out. 2017, 15:57. 
32

 “Se o paciente não pode fala por si ou é incapaz de entender o ato que se vai executar, estará o médico 

obrigado a conseguir o consentimento de seus responsáveis legais (consentimento secundário) (FRANÇA, 2013, 

p. 217). 
33

 Kfouri Neto  

http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_APROVADOS_NA_JORNADA_DE_DIREITO_DA_SAUDE_%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_APROVADOS_NA_JORNADA_DE_DIREITO_DA_SAUDE_%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf
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simples, pede-se, apenas, que sejam corretas, à luz da melhor técnica médica, compreensíveis 

e legitimamente aproximadas da realidade que se quer informar.  

É correto informar ao doente, não só os resultados normalmente esperados, como 

também os riscos que determinada intervenção pode trazer, sem, contudo, descer a minúcias, 

a detalhes excepcionais, a fim de não gerar desnecessários prejuízos à relação médico-

paciente, disposição, inclusive, assentada no artigo 34 do Código de Ética Médica, cujo 

comando o exonera de prestar informações que venham a causar dano ao íntimo do paciente. 

Resumidamente, o TCLI deve conter: (i) a identificação do paciente ou de seu 

responsável legal; (ii) denominação do procedimento; (iii) mínima descrição do 

procedimento, em termos leigos; (iv) possíveis complicações no pré, per e pós-procedimento; 

(v) riscos possíveis; (vi) referência ao eventual procedimento anestésico; (vii) menção à 

possibilidade de modificação de conduta durante o procedimento, caso se fizer necessário; 

(viii) declaração de que as explicações foram efetivamente entendidas pelo paciente; (ix) 

assinatura do paciente, com local e data da realização do procedimento; (x) possibilidade de 

revogação da autorização para a prática do procedimento; (xi) assinatura de testemunhas, caso 

necessário. 

Vale fazer referência à lição de Genival Veloso França (2013, p. 272): 

 

Registre-se, ainda, que o primeiro consentimento (consentimento primário) 

não exclui a necessidade dos consentimentos secundários. Desse modo, por 

exemplo, um paciente que permite seu internamento num hospital não está 

autorizando o uso de qualquer meio de tratamento ou de qualquer 

procedimento. Sempre que houver mudanças significativas nas condutas 

terapêuticas, deve-se obter o consentimento continuado (princípio da 

temporalidade), porque ele foi dado em relação a determinadas 

circunstâncias de tempo e condição. Admite-se também que, em qualquer 

momento da relação profissional, o paciente tem o direito de não mais 

consentir uma determinada prática ou conduta, mesmo já consentida por 

escrito, revogando, assim, a permissão outorgada (princípio da 

revogabilidade). O consentimento não é um ato irretratável e permanente. E 

ao paciente não se pode imputar qualquer infração de ordem ética ou legal. 

 

Por outro lado, há situações em que, mesmo existindo a permissão consciente do 

paciente, tácita ou expressa, não se justifica o ato autorizado, sendo interessante exemplificar 

os casos nos quais estejamos defronte de um procedimento experimental, não comprovado 

cientificamente. Nestas hipóteses, estaria violado o princípio da não-maleficência. 
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Diz o bom senso que, em situações que demandem tratamento heroico e 

extraordinário, em iminente perigo de vida, e ao qual o paciente se recuse a se submeter, 

estando seu próprio interesse em risco, deve o médico realizar, por meios moderados, aquilo 

que aconselha sua consciência e o que é melhor tecnicamente para o paciente, levando-se em 

conta o princípio da beneficência. 

O consentimento de determinados grupos excepcionais de pacientes é bem delineado 

por Barboza (2012, p. 61), devendo ser observado que pacientes com temporária redução de 

sua autonomia, cujas decisões não sejam urgentes, devem aguardar até a recuperação de sua 

autodeterminação; pacientes que não apresentam esperança de recuperação de sua autonomia, 

mas dos quais se conhecem valores, vontades prévias, devem suas diretivas de vida serem 

seguidas; pacientes que nunca tenham sido autônomos e se já foram, não se conhecem suas 

vontades/decisões, deve ser considerada a decisão dos familiares, como seus diretos 

responsáveis.  

Adentrando-se nos casos nos quais há assistência específica em favor de pacientes 

terminais, pode-se afirmar que diante de acometimento de severos quadros de câncer, deverá 

no TCLI constar que as drogas anestésicas serão capazes (ou não) de eliminar a sensação de 

dor, de modo que o doente possa expressar seu consentimento, a ponto de livremente 

autorizar o respectivo procedimento. Na hipótese de recusa por parte do paciente de apor seu 

consentimento, deverá constar no TCLI a advertência que este assumirá total responsabilidade 

pelas consequências que desta decisão poderão advir. 

Nos tratamentos clássicos de câncer, que necessitam da utilização de procedimentos 

à base de quimioterapia deverá, por sua vez, constar do TCLI o devido esclarecimento quanto 

à possibilidade de ser (ou não) atingida a sua finalidade, no que concerne à cura (ou não) da 

doença, de modo a evitar maiores expectativas, diante das conhecidas reações e complicações 

a ele inerentes.  

Em conjunto com o direito-dever de informar e ser informado, merece realce a 

reflexão sobre se seria útil e recomendável colocar à disposição dos pacientes a previsão de 

doenças ainda incuráveis. Pouco se fala, entretanto, sobre o direito de não saber. Teria o 

paciente o direito de não saber sobre a probabilidade de vir a ser acometido por uma doença 

grave? Teria o médico o dever de respeitar tal decisão? 

Ao exame, em tese, desta situação, tem-se como assegurado ao paciente o direito de 

não saber. Tal direito baseia-se nas mesmas bases já detalhadas neste trabalho, quais sejam, os 
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Princípios da Autonomia da Vontade e da Autodeterminação, cujas bases estão assentadas na 

Constituição Federal, de forma implícita no seu artigo 5º, que consagra os direitos individuais, 

e na Lei Civil, com base no disposto no artigo 15.  

Por analogia, em que pese estar dirigida ao tratamento médico do enfermo e não 

propriamente ao direito de não saber, por exemplo, sobre a probabilidade de ser acometido 

por doença grave e incurável, merece relevo a exceção prevista no já citado artigo 34 do 

Código de Ética Médica, que dispensa o dever de informar, na hipótese de a comunicação 

direta ao paciente poder provocar-lhe dano, devendo esta, em consequência, ser feita a seu 

representante legal. 

Mesmo considerando o quilate jurídico que possui hoje o dever de informar, insta 

ressalvar que existem situações nas quais a regra vira exceção, e visando assegurar a 

autonomia de bem decidir do paciente, ter-se-ia, por este fundamento, justificável razão para 

garantir a ele o direito de não saber, desde que tenha prévia e expressamente manifestado a 

sua vontade. Ponderando a lógica e a razão, deve-se ainda observar excepcionais situações nas 

quais o prévio conhecimento beneficiará o paciente, tendo em vista que – sabedor de possíveis 

graus de morbidade – poderá melhorar seus hábitos, buscar meios de desfrutar a melhor 

qualidade de vida, por exemplo, visando evitar eventuais agravamentos clínicos, inclusive 

essas previsíveis doenças. 

Outro ponto que vale ser sublinhado seria negar o exercício do direito de não saber, 

quando este possa vir a transmitir doenças aos descendentes dos pacientes, caso haja um 

conteúdo hereditário na respectiva moléstia, ou quando da possível contaminação, havendo 

caráter epidêmico, hipóteses nas quais seria prudente sopesar direitos individuais e de ordem 

pública, pois, caso contrário, acabaríamos por violar direitos alheios, direitos de outrem. 

Refletir, avançando na Medicina, assegurando-se direitos pouco reconhecidos e valendo-se do 

amadurecimento profissional do médico e do seu excelente balizamento ético, eis a equação 

que traduz o tema direito de não saber. 
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3 O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

 

Uma reflexão inicial sobre o Direito à Vida se faz importante, levando-se em conta a 

perspectiva da clássica análise dos direitos humanos e sua fundamentação na ordem jurídica.  

Bobbio (2004) explicita em seus ensaios sobre os fundamentos dos direitos humanos, 

que estes não são próprios da natureza, segundo a visão do jusnaturalismo, mas sim 

construídos de forma jurídica e histórica para o aprimoramento político da convivência 

coletiva. São várias as fundamentações dos direitos humanos, sendo certo que seu consenso se 

deu com a Declaração Universal de 1948. Alcançado o consenso, mediante construção de um 

marco legal, aponta Bobbio que mais importante que se decifrar a problemática da 

fundamentação dos direitos humanos é o desafio de sua tutela
34

.  

A garantia se consubstancia em uma tutela jurisdicional internacional que possibilite 

a ela se recorrer, reforçando a tutela jurisdicional nacional, sendo exemplo na América Latina 

aplicação do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos). 

Avalia Bobbio, com apoio em Kant, que a positivação dos direitos humanos, com relevância 

no debate internacional, seria um sinal de progresso moral da humanidade. Seria uma 

demonstração de que diante de uma nova era das relações entre governantes e governados, em 

um Estado Democrático de Direito
35

, passou-se dos deveres dos súditos para os direitos dos 

cidadãos.  

Prevalece hoje a ideia de que os direitos dos homens são aqueles que pertencem ou 

deveriam pertencer a todos os homens ou dos quais nenhum homem deveria ser despojado, 

sendo aqueles cujo reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa 

humana, ou para o desenvolvimento da civilização. 

Os direitos dos homens constituem, assim, um catálogo variável, que se modificou 

continuamente, segundo condições históricas. Defende Bobbio uma perspectiva de que não há 

direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental hoje, amanhã, em outra época 
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 Segundo as palavras de Celso Lafer, na apresentação da conhecida Obra “A Era dos Direitos” do inesquecível 

Norberto Bobbio, 18ª Tiragem. 
35

 Em matéria de direitos humanos, elenca Bobbio a construção do Estado Democrático de Direito, mediante três 

fases: (i) a primeira seria da POSITIVAÇÃO dos direitos humanos, mediante a conversão do valor da pessoa 

humana e do reconhecimento em direito positivo; (ii) o segundo seria da GENERALIZAÇÃO, com valorização 

do princípio da igualdade e o da não discriminação; (iii) e o terceiro seria o da INTERNACIONALIZAÇÃO, 

inaugurada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a apoio nos tratados e na tutela jurisdicional 

internacionais; (iv) finaliza-se com a ESPECIFICAÇÃO,  mediante o aprofundamento da tutela específica 

relacionada ao idoso, crianças, deficientes etc. 
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histórica, não mais será. Os direitos que foram declarados como absolutos no final do século 

XVIII, como a propriedade, foram limitados nas Declarações contemporâneas (BOBBIO, 

2014, p. 18). 

O problema do fundamento dos direitos do homem teve sua solução na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 

de dezembro de 1948. Com o argumento do consenso, tem-se como justificar os valores que 

são reconhecidos na Declaração. Quanto mais fundado o valor, mais é aceito. Com a 

Declaração, este sistema de valores é de fato universal. Somente após a Declaração, tem-se a 

certeza de que a humanidade partilha da mesma cartilha de valores - crença na universalidade 

dos valores. Não por outro motivo, este consenso geral se materializou, no que concerne a ser 

assegurado o direito à vida, conforme estabelecido no artigo 3° da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos
36

  

 

 

3.1 A VIDA, SOB O OLHAR DAS SUPREMAS CORTES BRASILEIRA E AMERICANA 

 

 

A apreciação do direito à vida estabelece dois planos de estudo: o seu início e o seu 

fim, sendo este último objetivo maior do presente trabalho. Neste vértice, buscando formar 

um paralelo sobre a forma como o tema é tratado pela jurisdição constitucional, escolheu-se, 

como parâmetro inicial, os casos levados às Supremas Cortes Brasileira e Americana, tendo 

sido este último Tribunal escolhido, por conta de toda a importância do instituto do living 

will, que se materializou a partir da experiência ocorrida nos Estados Unidos da América, 

desde os idos de 1970, sendo considerado o maior exemplo de instrumento das diretivas, 

estudado em praticamente todos os tratados referenciados do tema.  

A título de exemplo e em termos comparativos
37

, as respectivas decisões expressam, 

como se verá adiante, o posicionamento sobre a legalidade da interrupção da gravidez no 
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 O movimento de passagem dos direitos do homem, partindo-se das categorias do direito natural e do direito 

positivo, é o seguinte: os direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como 

direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos 

universais. Neste contexto, registre-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Artigo 3º - Todo 

indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” 
37

 A terminologia utilizada não diz respeito ao estudo do direito comparado, haja vista não ser este o escopo do 

presente trabalho e levando-se em conta que a eventual analise de direito comparado sobre decisões das 

Supremas Cortes do Brasil e dos Estados Unidos demandaria a utilização de métodos e procedimentos próprios, 

inclusive, de metodologia da pesquisa, o que certamente seria impróprio nesta oportunidade. 
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Brasil
38

, na hipótese de anencéfalos – levando-se em conta o entendimento acerca do início da 

vida – e no caso dos Estados Unidos, quanto ao fim da vida, no atinente à prática da eutanásia 

e do suicídio assistido. É digno de nota a apreciação quanto à aplicação, em cada sistema 

jurídico, das normas constitucionais, ressalvadas suas características próprias, marcadamente 

o modelo analítico brasileiro e o modelo sintético americano.  

Com o propósito de melhor situar o tema direito à vida no ordenamento jurídico 

brasileiro, faz-se importante mencionar seu fundamento maior no Princípio da Dignidade 

Humana, à luz do que preceitua o artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. A este respeito, 

o conteúdo jurídico da dignidade humana, no plano filosófico, está ligado à natureza do ser, 

elemento que difere a pessoa humana dos demais seres vivos. Sob o prisma jurídico, o valor 

intrínseco está na origem dos direitos fundamentais, dentre os quais se integra o direito à vida. 

O ordenamento jurídico protege o direito à vida, sendo a dignidade o conteúdo deste direito. 

Daí advêm calorosos debates de grande complexidade moral e jurídica, como a possibilidade 

de instituição da pena de morte, a permissão para a prática do aborto, da eutanásia e do 

suicídio assistido (BARROSO, 2014, p. 44). 

Sobre a Dignidade da Pessoa e o fundamento dos Direitos Humanos, ensina 

Ascenção (2012, p. 3) que 

 

O Fundamento dessa atribuição de direitos humanos é, igualmente, quase 

universal: os direitos humanos fundam-se na “eminente dignidade da pessoa 

humana”. A frase deve dizer-se inteira, porque é assim que ela é por todo o 

lado pronunciada. 

Universalizou-se, pois, não apenas a referência aos direitos humanos, como 

também à eminente dignidade da pessoa humana. Podemos dizer que estas 

expressões passaram a ser uma das ancoras da convergência universal, 

porque todos as utilizam, sem suscitar ondas, nos foros nacionais e 

internacionais. 

 

Ainda sob este prisma, relevante é a garantia dada pela Constituição Federal à 

inviolabilidade do direito à vida, segundo a dicção do artigo 5º, caput, o qual é 

complementado pelas regras constantes dos tratados internacionais, dos quais o Brasil é 

signatário. Nesta linha, tem-se o estatuído no artigo 6º do Pacto Internacional de Direitos 
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  Note-se que, a título de pesquisa, não se tem ainda disponível para estudo pronunciamentos do Supremo 

Tribunal Federal que tenham por objeto central a terminalidade da vida, advindo-se desta realidade jurisdicional 

a impossibilidade de se elencar decisões que tenham realizado o estudo do tema, sob o olhar constitucional. Esta 

justificativa se faz necessária, com vistas à adequação da escolhida forma de pesquisa do tema neste capítulo do 

presente trabalho, considerando, ainda, o rico rol de decisões da Corte Suprema Americana.  
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Civis e Políticos de 1966, que prevê o direito à vida como inerente à pessoa humana e 

protegido por lei. Esta regra é praticamente reiterada no artigo 4º da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), no qual se faz expressa referência 

que ninguém poderá ser privado da vida, de forma arbitrária.   

Por sua vez, ao ser examinado o direito à vida, segundo o ordenamento 

constitucional americano, deve-se assim proceder, levando-se em conta a sua característica 

sintética, notadamente quanto aos seus indiretos fundamentos, a teor da cláusula do devido 

processo legal, bem como da que não restringe outros direitos conservados pelo povo, 

conforme expressamente constam das Emendas V e IX da Constituição de 1787
39

.  

O conteúdo de certa forma lacônico da Constituição americana, considerando seu 

caráter sintético, pode ser a explicação para sua durabilidade, até porque se trata do 

verdadeiro e maior pacto de expressão do direito norte-americano, formado pela união de 

ideais para consecução da justiça, do bem comum e da garantia das bênçãos da liberdade. 

Marcadamente, o perfil do Supremo Tribunal Federal – STF
40

 vem se moldando de forma 

mais atuante, próximo aos reclamos e anseios da sociedade, principalmente quando da 

apreciação dos casos mais complexos e sensíveis, cujo traço atual é a judicialização da saúde 

e em última medida a judicialização da vida! Em consequência, o STF é visto com o perfil 

ativista, progressista e de verdadeiro legislador positivo, ao revés do outrora Tribunal 

Conservador, pasmado pela autocontenção de índole conservadora. 
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 EMENDA V Ninguém será detido para responder por crime capital, ou outro crime infamante, salvo por 

denúncia ou acusação perante um Grande Júri, exceto em se tratando de casos que, em tempo de guerra ou de 

perigo público, ocorram nas forças de terra ou mar, ou na milícia, durante serviço ativo; ninguém poderá pelo 

mesmo crime ser duas vezes ameaçado em sua vida ou saúde; nem ser obrigado em qualquer processo criminal a 

servir de testemunha contra si mesmo; nem ser privado da vida, liberdade, ou bens, sem processo legal; nem a 

propriedade privada poderá ser expropriada para uso público, sem justa indenização. EMENDA IX A 

enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como negando ou coibindo outros 

direitos inerentes ao povo. 
40

 A abordagem sobre o fenômeno da Judicialização e o modelo de atuação do Poder Judiciário, segundo o 

conceito do ativismo, é o pano fundo tratado neste artigo científico, no qual são examinadas as consequências 

das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), dentro do conceito maior da jurisdição constitucional. 

Contextualizando, têm-se exemplos dos julgados proferidos pelo STF que, guardadas excepcionais matérias, 

espelharam posições ao lado da vontade popular ou demonstraram imparcial e necessário posicionamento contra 

majoritário. A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na 

concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois 

Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da 

Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 

legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com 

base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 

condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas. (BARROSO, Luís 

Roberto, JUDICIALIZAÇÃO, ATIVISMO JUDICIAL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA.  Disponível em: 

<http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf>. Acesso em: 02 

dez. 2016, 12:51. 

http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf
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A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 

do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no 

espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de 

diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações não 

expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 

legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados 

do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da 

Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente 

em matéria de políticas públicas (BARROSO, 2014, p. 245-246). 

O olhar atento do STF nos difíceis casos relacionados ao direito à vida se 

materializou em julgados recentes, realizados nos últimos oito anos, dos quais se destacaram o 

que declarou, em ação direta de inconstitucionalidade, a possibilidade de realização de 

pesquisas com células-tronco
41

; o que reconheceu, em ação de descumprimento de preceito 

fundamental, a legalidade de interrupção da gestação, na hipótese de gravidez comprovada de 

anencéfalos
42

; o entendimento, ainda que isolado, em sede de habeas corpus, aceca da 

inconstitucionalidade da incidência da tipificação penal, na hipótese de aborto, quando da 

interrupção voluntária da gravidez até o primeiro trimestre.
43

  

No primeiro caso, tratou-se da constitucionalidade da Lei nº 11.105, de 24.03.2005, 

explicitamente quanto ao teor do seu art. 5º, que autorizara as pesquisas com células-tronco 

embrionárias, admitindo-se que embriões provenientes dos procedimentos de fertilização 

artificial, congelados há mais de três anos, fossem destinados à pesquisa científica, caso 
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 ADI 3510 / DF – Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator Ministro Ayres Britto. Julgamento:  

29/05/2008. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno do STF. Ementa: Constitucional. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Lei de Biossegurança. Impugnação em bloco do artigo 5º da Lei nº 11.105, de 24 de 

março de 2005. Pesquisas com Células-Tronco embrionárias. Inexistência de violação do direito À vida. 

Constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas cientificas para fins terapêuticos. 

Descaracterização do aborto. Normas constitucionais conformadoras do direito fundamental a uma vida digna, 

que passa pelo direito à saúde e ao planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica de interpretação 

conforme para aditar à Lei de Biossegurança. Controles desnecessários que implicam restrições às pesquisas e 

terapias por ela visadas. Improcedência total da ação.  
42

 ADPF 54. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Relator Ministro Marco Aurélio. 

Julgamento:  12/04/2012. Tribunal Pleno do STF. Ementa: Estado Laico. Laicidade. O Brasil é uma república 

laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. Considerações. Feto anencefálico. Interrupção da 

gravidez. Mulher. Liberdade sexual e reprodutiva. Saúde. Dignidade. Autodeterminação. Direitos fundamentais. 

Crime. Inexistência. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencefálico 

ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. 
43

 Habeas Corpus 124.306 Rio de janeiro - Voto-Vista. Ministro Luís Roberto Barroso. Primeira Turma do STF. 

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ausência dos requisitos para sua 

decretação. Inconstitucionalidade da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da 

gestação no primeiro trimestre. Ordem concedida de ofício. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3510&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=54&classe=ADPF&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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houvesse autorização dos genitores. Explica-se: as células-tronco embrionárias possuem 

material genético com potencial de transformação em qualquer outro tecido ou órgão do corpo 

humano, o que, em tese e ainda pela via experimental, poderia viabiliza sobremaneira as 

pesquisas médicas, que tenham por objetivo oferecer perspectiva de tratamento para doenças, 

hoje tidas como incuráveis. O STF, por maioria de votos, reconheceu a constitucionalidade da 

citada lei, sob o argumento de que o embrião congelado e sem perspectiva de implantação em 

um útero materno não teria vida para os fins constitucionais, tornando legitimas as pesquisas 

com células-tronco embrionárias.  

No segundo caso, estava-se diante de casos de anencefalia, que se constitui em uma 

má-formação fetal, devido ao irregular fechamento do tubo neural, com ausência de calota 

craniana, o que geraria um feto sem cérebro, não havendo viabilidade de vida extrauterina, 

nos termos da atual e melhor literatura médica. Na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 54, o STF entendeu que seria legitima e legal a interrupção da gestação, após 

a comprovação do diagnóstico, caso fosse a vontade da gestante. A decisão ainda considerou 

que não haveria a ocorrência da tipicidade penal nesta hipótese, em virtude da ausência de um 

potencial feto com vida. Em linha de consequência, restou assentado o direito da gestante de 

interromper a gravidez, independentemente de autorização judicial.  

Em linha similar, tramita, atualmente, no mesmo STF, ainda pendente da análise 

liminar do colegiado, Ação Direta de Inconstitucionalidade cumulada com Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Associação Nacional de Defensores 

Públicos, cujo pedido cautelar versa, dentre outros vários, sobre “a sustação dos inquéritos 

policiais, dos processos em andamento e sustação das prisões em flagrante que envolvam a 

interrupção da gravidez quando houver comprovação de infecção da gestante pelo vírus 

zika
44

, aqui entendidos como sendo os referentes aos casos de vítimas de microcefalia. 

No terceiro caso, em que pese não haver efeitos gerais e amplos, por se tratar de 

mera decisão havida em sede de habeas corpus, que poderá ou não ensejar a inauguração de 

uma sólida jurisprudência sobre o tema, entendeu-se pela possibilidade da prática do aborto, 

pela ausência de tipificação penal, na hipótese de sê-la praticada, no primeiro trimestre, por 

ato voluntário da gestante. Tal entendimento veio firmado, no sentido de terem sido ofendidos 

vários direitos fundamentais, com destaque para a violação à autonomia da mulher; a violação 

do direito à integridade física e psíquica; a violação aos direitos sexuais e reprodutivos da 

                                                           
44 ADI 5581 – Ação Dieta de Inconstitucionalidade, STF, Ministra Relatora Carmem Lúcia. 
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mulher; a violação à igualdade de gênero; e por fim pela discriminação social e impacto 

desproporcional sobre as mulheres pobres, que em tese seriam as que mais recorrem a abortos 

clandestinos, com severos agravos à saúde, à mercê da relevância do tema saúde pública. Sem 

contar que foram traçados precedentes de vários países do mundo ocidental, nos quais a 

prática do aborto é permitido, em idênticas condições.  

Observa-se, por outro giro, que até este momento estiveram presentes no catálogo 

jurisprudencial do STF casos nos quais se tangenciou, para que fossem firmadas as 

respectivas decisões, o momento que se iniciaria a vida, tendo sido mais latente a discussão, 

quando da apreciação da ADI 3510 / DF, oportunidade que se considerou como sendo 

possível o uso de células-tronco do embrião de até 14 dias. No entanto, ainda não teve o 

mesmo STF a oportunidade de se debruçar sobre questões atinentes ao fim da vida, à finitude 

e seus institutos correlatos, situações de fato e de direito, tais como os que integram a matéria 

jurídica relacionada à eutanásia (antecipação da morte do paciente, geralmente por ato de 

piedade e compaixão de seu agente), ortotanásia (a morte ao tempo certo) e a distanásia 

(prática de se postergar a morte, mantendo-se o enfermo terminal artificialmente vivo, através 

da obstinação terapêutica). Sem contar a sensível temática relacionada à dimensão da 

autodeterminação do doente terminal, para fazer valer suas determinações, de forma livre e 

esclarecida, de como pretende ser assistido, na hipótese de ser acometido por doença grave, 

incurável e irreversível, de prognostico reservado, segundo o jargão médico, o que pode ser 

traduzido pela inegável validade das DAV
45

, em que pese não haver no Brasil lei específica.   

A propósito, o living will, cuja tradução livre aponta para o termo testamento vital, 

surgiu nos Estados Unidos da América, no final da década de 1960, como documento pelo 

qual se protegeria o direito individual de se recusar a se submeter a tratamento médico, que 

tivesse por finalidade prolongar a vida, quando o estado clínico do enfermo fosse irreversível 

ou quando estivesse no, hoje intitulado, estado vegetativo persistente (DADALTO, 2013, p. 

464). 

A análise pela Suprema Corte Americana dos casos que se referem ao direito à vida 

se consubstanciou, em sua maioria, como a decorrente da apreciação de leis estaduais que em 

determinadas situações de fato, adentaram aos temas relacionados ao aborto, suicídio assistido 

                                                           
45

 Conselho Federal de Medicina – Resolução CFM nº 1.995/2012 (Publicada no D.O.U. de 31 de agosto de 

2012, Seção I, p.269-70) “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.” 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3510&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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e a eutanásia, dentre outros. Além da peculiaridade desta aferição estar circunscrita a 

determinadas legislações estaduais, conforme a distribuição de competência segundo o 

ordenamento jurídico americano, observa-se que os pronunciamentos da Suprema Corte 

Americana possuem fundamento nas Emendas Constitucionais. Outro elemento importante se 

traduz na forma como se deu o constitucionalismo norte-americano, sendo a composição, nos 

últimos anos, da Suprema Corte um reflexo, verdadeiro espelho, por vezes mais progressista, 

por vezes mais conservador.  

Estas duas correntes do constitucionalismo norte-americano foram marcadas, de um 

lado, por um certo ativismo, mais identificado com o partido democrata e com um ideário 

mais democrático, do outro, por uma gente mais identificada com o pensamento republicano, 

de feição conservadora, fixada na estreita e direta interpretação literal da constituição norte-

americana. 

Outro traço marcante, digno de nota, remete-nos ao estudo do Realismo Jurídico, que 

se constituiu em um dos mais importantes movimentos teóricos do estudo do direito, que teve 

sua maior trajetória nos Estados Unidos, na década de 1920/1930, situando-se do lado 

extremo ao formalismo jurídico. Para o Realismo Jurídico, juízes decidem de acordo com o 

que os fatos provocam em seus ideários, e não em função das normas, regras gerais do 

Direito. A decisão final dada pelos Juízes não seria resultado exclusivo da aplicação da norma 

ao caso concreto, mas de fatores psicossociais, que poderiam variar, segundo fatores da 

personalidade individual de cada magistrado (GODOY, 2013). Célebre personagem e 

amplamente citado como um dos exemplos mais eloquentes da concretização do Realismo 

Jurídico, como fonte de explicação da forma como os Juízes decidem casos concretos, o 

Ministro da Suprema Corte Americana Oliver Wendell Holmes Jr.
46

 teve grande importância 

na construção desta corrente de pensamento.  

                                                           
46

 - O voto vencido de Oliver Wendell Holmes Jr, no caso celebre que aponta para o Realismo Jurídico, O caso 

Lochner v. New York (198 U.S. 45), de 1905: “Eu me arrependo sinceramente pelo fato de que não consigo 

concordar com o julgamento dado a esse caso, e acho que é minha obrigação expressar os porquês do meu 

pensamento. Esse caso é decidido com base em uma teoria econômica com a qual não concorda uma parte das 

pessoas desse país. Se fosse uma questão de saber se eu concordo (ou não) com essa teoria, eu deveria estudá-la, 

e deveria estudá-la profundamente, antes de firmar minha posição. Porém não acredito que seja minha obrigação 

fazê-lo, porque acredito firmemente que minha concordância ou discordância nada se relaciona com o fato de 

que a maioria possa incorporar sua opinião no direito (HOLMES, in FISHER et alli, 1993, p. 25)”. GODOY, 

2013, obra citada. 
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Quanto aos temas relacionados ao direito à vida e as respectivas decisões da Suprema 

Corte Americana, em especial ao direito ao suicídio assistido
47

: 

 

(i) Gonzales v. Oregon, 546 U.S. 243 (2006) 

Caso no qual foi determinado que o Procurador-Geral dos Estados Unidos não 

poderia executar a Lei Federal de Substâncias Controladas contra os médicos que prescrevem 

medicamentos em conformidade com a lei do estado de Oregon, para o suicídio assistido de 

doentes terminais. 

O Supremo Tribunal rejeitou a posição do governo de que a Lei Federal de 

Substâncias Controladas deveria ser aplicada, de modo a proibir o suicídio assistido por 

médico, aduzindo que o texto legal não teve a intenção de regular a prática da medicina em 

geral. Reforçou, ainda, a conclusão que, segundo os princípios básicos de federalismo norte-

americano, os estados membros têm grande liberdade no âmbito dos seus poderes de política 

para legislar sobre a proteção à vida e saúde das pessoas (JAEGER-FINE, 2017, p. 327-328). 

 

(ii) Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997) 

Decisão da Suprema Corte que determinou que o significado da palavra “liberdade” 

protegido pela Cláusula do devido processo legal da Constituição não incluía o direito ao 

suicídio assistido.  

Entretanto, esta decisão, proferida por 9 votos a 0, foi no sentido de que a proibição 

de suicídio assistido por médico não violaria a Decima Quarta Emenda à Constituição 

(JAEGER-FINE, 2017, p. 321). 

 

(iii) O caso Terri Schiavo 

Em 1990, a jovem Terri Schindler Schiavo sofreu grave lesão cerebral, tendo sido 

acometida de uma parada cardíaca; seu diagnóstico era que ficaria em estado vegetativo 

persistente. Seu marido Michael Schiavo foi nomeado o respectivo responsável, em 1991, 

sendo que 7 anos após ingressou com pedido judicial para interromper os sistemas de suporte 

                                                           
47

 - Casos também citados no site “Direito Americano”, Dr. Nick Oberheiden, como fonte de pesquisa. 

Disponível em: <http://www.direitoamericano.com/liberdades-

individuais/#Snyder_v_Phelps_131_S_Ct_1207_2>. 

http://www.direitoamericano.com/liberdades-individuais/#Snyder_v_Phelps_131_S_Ct_1207_2
http://www.direitoamericano.com/liberdades-individuais/#Snyder_v_Phelps_131_S_Ct_1207_2
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à vida, o que foi concedido em 2000. Os pais de Terri, por sua vez, recorreram da decisão, que 

foi confirmada.  

Em ato seguinte, a ação foi objeto de recurso para o Supremo Tribunal da Florida 

e do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, sendo que ambos se recusaram a rever a ordem 

de primeira instância do tribunal de retirar o tubo de alimentação. 

Em 2001, o tubo de alimentação de Terri foi removido, sendo que, 

aproximadamente 60 horas depois, um juiz do tribunal estadual da Florida deferiu medida 

liminar exigindo a reinstalação do tubo, sob o fundamento de que haveria evidências de que 

seu marido Michael nunca teria com ela discutido seu propósito sobre como queria ser 

submetida a tratamento médico, na hipótese de que ficasse incapacitada.  

Em 2002, um novo julgamento foi realizado, tendo sido confirmadas as decisões 

anteriores, considerando que Terri estava num estado vegetativo persistente e teria firmado 

sua escolha de pôr fim à sua vida, naquelas circunstâncias.  

Antes, porém, da consumação da decisão judicial, o Poder Legislativo da Florida 

aprovou uma lei que dava poderes ao Governador do Estado para restabelecer a alimentação e 

a hidratação de Terri e para nomear um responsável. Mais uma vez, seu marido intercedeu 

judicialmente, agora contestando a aludida Lei, tendo sido reconhecida a sua 

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal da Florida e em ato seguinte, a Suprema Corte 

dos Estados Unidos se recusou a rever o caso. Nova Lei, agora aprovada, a nível federal, pelo 

Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, tentou ser utilizada pelos pais de 

Terri, muito embora o Supremo Tribunal tenha se recusado a rever o caso. Depois de quase 14 

dias sem alimentação e ingestão de água, Terri Schiavo morreu de desidratação grave 

(JAEGER-FINE, 2017, p. 330-331). 

 

Por sua vez, a pena de morte nos Estados Unidos e sua constitucionalidade é outro 

instigante caso que adentra o olhar da Suprema Corte, sob a perspectiva do direito à vida. A 

bem da verdade, a Suprema Corte jamais a declarou inconstitucional, limitando-se, 

principalmente a partir de 1960, a impor uma série de restrições à sua aplicação, seja sob o 

ponto de vista processual, impondo a necessidade de recursos obrigatórios e limitando o 
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número de crimes punidos com a pena de morte
48

, seja sob o ponto de vista do direito 

material, restringindo o número de delitos punidos com a pena capital, ou ainda, impedindo a 

aplicação desta a menores, portadores de doença mental, entre outros
49

.  

Verifica-se que, sem o primor de um estudo de direito comparado, limitando-se o 

presente trabalho a uma pequena reflexão sobre o Direito à Vida, tanto o Supremo Tribunal 

Federal como a Suprema Corte Americana proferiram decisões que enfrentaram sensíveis e 

complexos casos, levando-se em conta os específicos desenhos constitucionais.  

Em arremate final sobre o tema direito à vida, nota-se que os casos difíceis e 

complexos postos na ordem do dia judicial merecem um comportamento mais ativo das Altas 

Cortes, que precisam se posicionar de forma independente e sem apego aos dogmas 

religiosos, em face da necessária demonstração de que a solução passa necessariamente pelo 

Direito, e somente pelo Direito. 

Adiante serão detalhados casos emblemáticos que chegaram às Supremas Cortes da 

Argentina, Colômbia e Espanha, por servirem de inestimáveis precedentes judiciais no tocante 

à apreciação do direito à morte digna, considerando as correlatas legislações.  

 

 

3.2 A VIDA, SOB O OLHAR DAS SUPREMAS CORTES DE BUENOS AIRES 

(ARGENTINA), DA COLÔMBIA E DA ESPANHA 

 

 

As DAV na Argentina tiveram sua evolução marcada por experiências legislativas 

locais, nas quais previamente as Províncias passaram a regulamentar a matéria
50

, não havendo 

até os idos do ano de 2009 qualquer marco legal a nível nacional. 

                                                           
48

 Entretanto, a partir de 1960, a Corte começou a decidir também sobre a constitucionalidade das leis estaduais. 

Entretanto, em várias instâncias inferiores (ex: supremas cortes estaduais) esta temática já havia sido alvo de 

modificações legislativas, restringindo ao máximo a possibilidade de aplicação da pena de morte. Em 1977, A 

USSC julgou o caso Coker v. Georgia (15). Coker havia sido condenado à morte pelo crime de estupro em uma 

mulher adulta. A Corte entendeu que a pena de morte era desproporcional à gravidade do delito, uma vez que a 

ofensa perpetrada pelo condenado não havia tirado a vida da vítima. Importante ressaltar que, neste período, 

apenas o Estado da Georgia mantinha a pena de morte para o crime de estupro. Os demais Estados (16 estados ao 

total) que previam esta norma, haviam já modificado em função da decisão Furman v. Georgia. 
49

 Em 2002, a USSC, no caso Atkins v. Virginia (17) entendeu constituir pena cruel a execução de uma pessoa 

portadora de deficiência mental. Em 2005, a Corte julgou Roper v. Simmons (18) e decidiu pela 

inconstitucionalidade da pena de morte, quando aplicada a jovens. (Disponível em: 

<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/dias/cap4.htm>. Acesso em: 16 dez. 2017, 11:54.) 
50

 A precursora inciativa se deu na Província de Rio Negro, mediante a promulgação da Lei 4.263, no dia 

19/12/2007, que estabeleceu regramento acerca da “Vontade Antecipada”, ressaltando e respaldando o instituto 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/dias/cap4.htm#15
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/dias/cap4.htm#17
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/dias/cap4.htm#18
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/dias/cap4.htm
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Antes, porém, alguns juristas argentinos defendiam a tese da possibilidade da pratica 

das Diretivas Antecipadas para Tratamentos Médicos, com base no artigo 19 da Constituição 

Nacional que declara a proteção jurídica do direito à privacidade e intimidade em relação 

direta com a liberdade individual, sendo esta disposição conjugada com o artigo 13 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (que tem hierarquia constitucional, por força do 

artigo 75, XXII da Constituição Argentina), que proclama o direito à vida, liberdade e 

segurança. Acrescente-se que, por analogia, o artigo 19, inciso 3º da Lei 17.132, que 

regulamenta o exercício da Medicina proclama o respeito à vontade do paciente, mesmo que 

ele se negue a se tratar ou se internar, salvo os casos de inconsciência, alienação mental, 

lesionados graves por causa de acidentes, tentativas de suicídio ou de delitos.  

A iniciativa da Lei foi precedida pelo debate público acerca da realização da 

“Jornada Interdisciplinária de Reflexão sobre a Declaração da Vontade Vital Antecipada”, nas 

dependências da Câmara de Deputados da Província de Buenos Aires, além de ter se baseado 

na sentença proferida sobre o caso “S., M. d. C. s/ Insânia” pela Suprema Corte da Província 

de Buenos Aires, bem como na decisão do caso M pelo Tribunal Criminal Correcional 

Número 1 de Transição de Mar del Plata o dia 25 de julho de 2005 (BOSTIANCIC; 

DADALTO, 2010, p. 75-78). 

As decisões referidas acima se constituíram marcos jurisdicionais sobre a matéria, 

sendo que a primeira, ora relatada, retratou dois posicionamentos distintos dos membros da 

Suprema Corte da Província de Buenos Aires, os quais se traduziram na situação que uma 

pessoa expressa sua vontade de rejeitar ou suspender um tratamento médico
51

; além da 

hipótese, na qual é designado um representante para que expresse sua vontade
52

 

(BOSTIANCIC; DADALTO, 2010, p. 90-96). 

                                                                                                                                                                                     
da ortotanásia. Os fundamentos desta Lei se traduziam no respeito a autodeterminação e na integridade psíquica 

do paciente, na eventualidade de não quererem se submetidos a tratamento médico, em determinadas situações.  
51

 Com respeito à validade legal dos testamentos vitais, os magistrados se mostraram na sua maioria a favor da 

aceitação de sua eficácia. É assim como o juiz Hitter opinou que “perante a iminência da morte inevitável, apesar 

dos meios empregados, é licita em consciência a decisão de renunciar a tratamentos que procurariam unicamente 

uma prolongação precária e penosa da existência”. Por sua parte, o juiz Roncoroni exteriorizou que “o paciente, 

prevendo ou pressentindo o que vai ocorrer, o encontre inconsciente, privado de suas faculdades mentais ou com 

o discernimento obnubilado, pode exteriorizar sua vontade inequívoca de que chegado esse momento se 

interrompam as medidas de sustentação artificial e se permita que o processo final se desenvolva naturalmente, 

sem prejuízo de mantê-las endereçadas a neutralizar e evitar a dor e todas aquelas que o apresentem como uma 

cara digna frente a sua própria morte. (BOSTIANCIC; DADALTO, 2010, p. 90-96). 
52

 No que se refere à validade do mandato duradouro, a maior parte dos juízes pareceu não aceitar a figura. Nesse 

sentido, juiz Hitter examinou que “no nosso direito positivo não se encontra permitido transferir uma decisão tão 

extrema suspender a alimentação e hidratação artificial que levaria a morte a um sujeito distinto do próprio 

afetado. Agregou que a faculdade invocada pelo solicitante, para ser exercida por um representante legal, deve se 
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Quanto à legislação específica de âmbito nacional, foi promulgada em outubro de 

2009 a Lei 26.529, que especificamente disciplinou os direitos dos pacientes em sua relação 

com os profissionais e unidades de saúde, estando contemplado em um único artigo as 

diretivas antecipadas, como sendo a disposição de toda pessoa capaz, em relação a sua saúde, 

garantindo-lhe a possibilidade de aceitar ou recusar tratamento médico, preventivo ou 

paliativo, disposições estas que deverão ser aceitas pelo médico assistente, a exceção das que 

impliquem a pratica da eutanásia. 

Conforme leciona Dadalto (2010, p. 130-131), a Argentina, à época, havia dado 

importante passo na América Latina
53

, no atinente a regulamentação das disposições 

antecipadas de vontade, muito embora não tenha sido feita qualquer disposição legal, acerca 

das situações de terminalidade interligadas aos menores e incapazes, nem tampouco sobre a 

necessária unificação das DAV, em solo argentino, mediante um registro nacional, a exemplo 

como veremos da legislação portuguesa. Prossegue a mesma autora, aduzindo que não andou 

bem também a citada legislação, pois permite que o paciente, em tese, possa recusar 

tratamentos paliativos, o que colide com a base técnica das DAV, não mencionado, ainda, se 

poderia o médico se recusar as disposições do paciente, por força da objeção de sua 

consciência.  

Marcante é a contribuição da Doutrina Argentina, no atinente a um aspecto pouco 

estudado ainda nos dias de hoje, traduzida pela objeção às diretivas antecipadas do doente, em 

estado terminal.  

Tal linha de reflexão mereceu a atenção de Bostiancic e Dadalto (2010, p. 55-57), 

que descrevem esta específica objeção da vontade
54

 como sendo a relacionada ao receio de 

                                                                                                                                                                                     
encontra reconhecida pelo nosso ordenamento de um modo inequívoco a respeito de sua existência e alcance. 

(BOSTIANCIC; DADALTO, 2010, p. 90-96). 
53

 Porto Rico – Lei nº 160 de 17 de novembro de 2001 - Porto Rico foi o primeiro país a legislar, no ano de 

2001, sobre as Diretivas Antecipadas de Vontade, sendo suas disposições as mais amplas e abrangentes, 

principalmente, no que pertine a textualmente prever a possibilidade de sua aplicação nos casos de pacientes 

terminais acometidos de estado vegetativo persistente. Uruguai – Testamento Vital – Lei nº 18473, de 3/4/-2009. 

Foi editada a Lei n. 18.473/2009, na qual há expressa autorização para que toda pessoa maior de idade e com 

discernimento possa firmar declaração prévia para o fim da vida, incluisve, para recusar futuros tratamentos 

médicos que prolonguem seu processo de morte, ressalvando o uso dos cuidados paliativos, que devem ser 

mantidos para assegurar o bem-estar, a qualidade de vida e a dignidade do paciente. México – Lei da Vontade 

Antecipada de 07 de janeiro de 2008, para o Distrito Federal do México (Cidade do México), que alterou o 

Código Penal e a Lei de Saúde. Estabelece, como de ordem pública e interesse social, a regulamentação formal e 

os requisitos para concretização da vontade de qualquer pessoa, com capacidade jurídica, para não ser submetida 

a tratamento e procedimentos médicos que visem prolongar de maneira desnecessária sua vida, garantindo a 

dignidade da pessoa, nos casos de impossibilidade de manter a vida de maneira natural.  
54

 Os aspectos relacionados à análise da objeção das diretivas antecipadas de vontade do doente terminal nos 

remete, guardadas as devidas proporções, ao regramento ético que autoriza, como prerrogativa profissional, a 
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que a manifestação do enfermo terminal tenha sido influenciada, por situações advindas de 

seu estado clínico mais sensível, como por exemplo um quadro de depressão, muito embora 

possa estar no gozo de sua capacidade e faculdades mentais. 

Acrescentam ambas, que a declaração do enfermo terminal poderia ser incompatível 

com o avanço da medicina, tendo em vista que poderia, em tese, obter-se uma solução de cura 

para sua enfermidade, que ao tempo de se firmar as suas diretivas seria incurável
55

.  

Segundo as mesmas autoras há ainda outros complicadores que prejudicam o 

cumprimento das declarações dos doentes terminais, principalmente quanto a confusão que 

alguns fazem por considerá-las impropriamente como eutanásia, além das dificuldades de pôr 

em pratica as escolhas e desejos do doente terminal, quando estas são firmadas muito tempo 

antes de sua concretização (2010, p. 56-57):  

 

Em torno dos perigos das diretivas antecipadas, muitos as veem como uma 

forma de eutanásia ou, ao menos, como um precedente para uma futura 

despenalização da eutanásia. 

Sobre a indisponibilidade da dignidade da vida humana, dizem que, se afasta 

do sentimento de piedade, da paixão, vez que cumprir o pedido da pessoa de 

facilitar-lhe a culminar com sua vida não é outra coisa que não matá-la, 

ainda quando se baseie na dignidade do ser  humano, no direito de que não 

sofra, quando, na realidade está claro que o ser humano não perde sua 

dignidade pelo fato de sofrer, pois uma morte digna não consiste somente na 

ausência de adversidades extremas, senão, que nasce da grandeza de espírito 

de quem a enfrenta. 

Acerca da distância temporal entre a declaração e a situação que coloca 

paciente perto da morte, aduzem que as pessoas muitas vezes não, podem 

saber quais serão suas preferencias no caso de sofrer uma enfermidade 

incurável. Além disso, ressaltam que não podem ser previstas todas as 

complicações que surgirão, nem mesmo sobre a atrapalhar com o que, em 

um primeiro momento considerou que era de sua conveniência, mas ao 

encontra-se efetivamente na situação que previu, já não pode, na prática, 

modificar pelo estado de incapacidade que esta, pois expressou sua vontade 

em uma época em via a própria morte como uma coisa abstrata. 

 

                                                                                                                                                                                     
objeção de consciência por parte do médico, que poderá, por exemplo, se negar a prática da ortotanásia, cujos 

procedimentos e conduta possuem embasamento legal, na hipótese de violarem os ditames de sua consciência, 

nelas incluindo convicções religiosas e posicionamentos pessoais, acerca de sua visão de mundo. Eis: 

“Resolução CFM nº 1.931/09 (Publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2009, Seção I, p. 90) (Retificação 

publicada no D.O.U. de 13 de outubro de 2009, Seção I, p. 173) - Código de Ética Médica: Capítulo II Direitos 

dos médicos É direito do médico: IX - Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam 

contrários aos ditames de sua consciência.” 
55

 Em termos gerais, não haveria receio quanto ao cumprimento das diretivas antecipadas de vontade, diante de 

eventual aprimoramento da medicina, de venha a permitir a cura de pacientes acometidos de doenças, então 

incuráveis, haja vista que cabe ao médico cumprir o postulado ético, consubstanciado na necessária utilização do 

“melhor do progresso científico em benefício do paciente”, conforme estabelecido no inciso V dos Princípios 

Fundamentais do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09). 
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Ganha força também em solo argentino, a analise da importância da utilização do 

consentimento informado, tendo Cechetto (2001, p. 08-09) estabelecido o traço histórico do 

marco legal, indicando a respectiva legislação, desde o advento da Lei Federal nº 17132, que 

dispôs sobre o exercício da Medicina, passando pela Lei Federal nº 24193/1993, que 

disciplinou e regulamentou os transplantes de órgão, dando ênfase ainda a Lei Federal nº 

23798, emblemática na luta contra o avanço da AIDS/SIDA, com seu decreto regulamentador 

de nº 1244, cujo credito foi estatuir o direito da informação segura aos pacientes.  

Prossegue o mesmo autor, lecionando que a prática do consentimento informado está 

alicerçada, tanto no respeito à liberdade do individuo-paciente, em dispor de sua vontade e 

autorização para a prática de procedimentos médicos, considerando o emaranhado de 

problemas conceituais e históricos, que afetam a relação médico-paciente nas modernas 

sociedades democráticas e pluralistas.  

Por sua vez, muito avanço trouxe o advento da Lei 24.742, que criou os Comitês 

Hospitalares de Bioética
56

, os quais possuem funções primordiais no trato da assistência 

médica própria dos cuidados paliativos, consubstanciadas nas atividades de assessoramento, 

estudo, docência e supervisão para a solução de questões e dilemas éticos que surgem na 

pratica da medicina. 

A Suprema Corte Argentina no ano de 2015 se posicionou sobre a possibilidade do 

doente terminal se valer do direito à morte digna, por ocasião da apreciação do caso “D.M.A. 

s/ declaración de incapacidad”
57

. Na apreciação deste caso, os julgadores entenderam, por 

unanimidade, que deveria ser respeitada a vontade do doente, consubstanciado na suspensão 

das medidas terapêuticas que prolongavam sua vida artificialmente, por longos vinte anos. 

Pesou a sofrida situação do paciente, que permaneceu acometido de severo comprometimento 

cerebral, ocasionado por acidente automobilístico, imóvel em uma cama, sem responder a 

qualquer estimulo, carecendo de compreensão e de nível de consciência 
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 Disponível: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/06/29/la-relacion-medico-paciente-desde-el-derecho-

en-los-cuidados-paliativos-nuevos-paradigmas-en-torno-a-la-discapacidad/. Acessado em 18/02/2018, às 23:10 

h.  
57

 Disponível: http://www.cij.gov.ar/nota-16952-La-Corte-Suprema-reconoci--el-derecho-de-todo-paciente-a-

decidir-su-muerte-digna.html. Acessado em 18/02/2018, às 23:00 h. Processo em referência: CSJ 376/2013 (49-

D)/CS1 D., M. A. s/declaración de incapacidad. 

 

https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/06/29/la-relacion-medico-paciente-desde-el-derecho-en-los-cuidados-paliativos-nuevos-paradigmas-en-torno-a-la-discapacidad/
https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/06/29/la-relacion-medico-paciente-desde-el-derecho-en-los-cuidados-paliativos-nuevos-paradigmas-en-torno-a-la-discapacidad/
http://www.cij.gov.ar/nota-16952-La-Corte-Suprema-reconoci--el-derecho-de-todo-paciente-a-decidir-su-muerte-digna.html
http://www.cij.gov.ar/nota-16952-La-Corte-Suprema-reconoci--el-derecho-de-todo-paciente-a-decidir-su-muerte-digna.html
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Restando clara a vontade do paciente, ao delimitar em suas verbais diretivas 

antecipadas de vontade, conforme testemunhos de suas irmãs, que não queria prolongar 

artificialmente sua vida, considerando seu estado clinico de comprovada irreversibilidade e 

impossibilidade de cura, a Suprema Corte Argentina confirmou a decisão do Tribunal 

Superior de Justiça da Província de Neuquén, no sentido de autorizar a cessação das medidas 

de suporte vital.  

Esta decisão assegurou o direito à autodeterminação do paciente, enfrentando a 

situação fática, considerando que a vontade do paciente foi manifestada anteriormente a 

vigência da Lei de regência argentina, que estabeleceu as diretivas, mediante instrumento 

público, ressaltando o cabimento do testemunho dos familiares, na hipótese da 

impossibilidade do paciente se manifestar diretamente.  

Passemos a Constituição espanhola de 1978, que estabelece direitos fundamentais 

que estão interligados a terminalidade da vida, a exemplo do que preceitua o artigo 10, que 

consagra o princípio da dignidade da pessoa, o artigo 15, que consagra o direito à vida e à 

integridade física e moral, proibindo tratamentos desumanos ou degradantes, bem como a 

liberdade de crença.  

A ordem infraconstitucional espanhola, por sua vez, considera a eutanásia e o 

suicídio assistido como crimes, previstos no código penal (Lei orgânica 10/1995, de 23 de 

novembro de 1995)
58

. 

Há também a denominada Lei Básica Reguladora da Autonomia do Paciente e 

Direitos e Obrigações em Matérias de Informação e Documentação Clínica, de 14 de 

novembro de 2002, na qual é estabelecido o princípio da dignidade da pessoa e o respeito à 

autonomia, afirmando a necessidade de prévio consentimento do paciente e reconhece-o como 

livre e autônomo para decidir acerca das opções terapêuticas, inclusive para rechaçar 

tratamento, tendo o profissional da saúde o dever de respeitar esta decisão
59

.  

                                                           
58

 Dispõe o artigo 143 do Código Penal espanhol (1995) a respeito da indução e do auxílio ao suicídio: Aquele 

que induzir alguém ao suicídio será punido com pena de prisão de 4 a 8 anos. Impor-se-á pena de prisão de 2 a 5 

anos àquele que cooperar com atos necessários ao suicídio de uma pessoa. Será punido com pena de prisão de 6 

a 10 anos se a cooperação tiver chegado ao ponto de executar a morte. Aquele que causar ou cooperar 

ativamente com atos necessários e direitos a morte de alguém, mediante pedido expresso, sério e inequívoco 

deste, no caso de a vítima sofrer de enfermidade grave que conduziria necessariamente à sua morte, ou que 

produziria graves sofrimentos permanentes e difíceis de suportar, será punido com pena inferior em um ou dois 

graus às assinaladas nos números 2 e 3 destes artigos. (Tradução livre) 
59

 Artigo 2. Princípios básicos. A dignidade da pessoa humana, o respeito à autonomia de sua vontade e à sua 

intimidade, orientarão toda a atividade dirigida a obter, utilizar, arquivar, custodiar e transmitir a informação e a 

documentação clínica. Toda atuação no âmbito da saúde requer, com caráter gera, o prévio consentimento dos 

pacientes ou usuários. O consentimento, que deve ser obtido depois de o paciente receber uma informação 
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Nesta lei existe expressa regulamentação acerca das instruções prévias, na qual o 

indivíduo maior de idade, livre e capaz manifesta antecipadamente sua vontade, com o 

objetivo que se cumpra em situações, na quais se encontre impossibilitado, quanto aos 

procedimentos, tratamentos e cuidados da saúde que deseje ser submetido, ou ainda para os 

fins de destinação de seus órgãos, após seu falecimento. Estas instruções prévias visam 

também expressar o desejo do paciente de evitar o artificial prolongamento da vida e o da não 

utilização dos procedimentos considerados extraordinários, com a suspensão do esforço 

terapêutico, garantindo, todavia, a utilização de medicamentos para alivio da dor, entre outras 

(DADALTO, 2013, p. 112-113).   

O Código de Deontologia Médica espanhol de 2011 estatuiu que seria necessária a 

aplicação de condutas adequadas para se obter o bem-estar do paciente, ainda quando disto 

possa derivar, apesar de seu correto uso, uma abreviação da vida. Nesta linha de conduta: (i) o 

médico não deverá empreender ou continuar ações diagnosticas ou terapêuticas sem 

esperança, inúteis ou obstinadas, devendo levar em conta a vontade explicita do, paciente e 

rechaçar o tratamento para prolongar sua vida e a morrer com dignidade; (ii) o médico nunca 

provocara intencionalmente a morte de nenhum paciente, nem em caso de pedido expresso 

por parte deste: (iii) o médico tem o dever de atender os pedidos do paciente formalizados no 

documento de vontades antecipadas, não ser que contrariem a boa pratica médica; (iv) A 

sedação na situação de agonia é científica e eticamente correta apenas quando existem 

sintomas refratários aos recursos terapêuticos disponíveis e se existe o consentimento do 

paciente, implícito, explícito ou delegado (MÖLLER, 2017, p. 222-229). 

Quanto ao posicionamento da Suprema Corte Espanhola, ilustrando o trato desta 

questão, reportamo-nos à história de Ramon Sampedro, jovem espanhol de 25 anos, saudável 

e na mais terna plenitude da vida, sofreu um acidente ao mergulhar no mar, que lhe causou 

uma fratura da sétima vértebra cervical e lesão modular, deixando-o tetraplégico, com a total 

perda de movimentos do pescoço para baixo, preso a uma cama.  

Sofrendo esta lastimável situação, em 1983, o jovem Ramón buscou judicialmente o 

reconhecimento do seu direito de morrer, postulando a realização de eutanásia. Era o início de 

uma batalha judicial, sem êxito ao final.  

                                                                                                                                                                                     
adequada, far-se-á por escrito segundo os critérios previstos m lei. O paciente ou usuários tem direito a decidir 

livremente, depois de receber a informação adequada, entre as opções clínicas disponíveis. Todo paciente ou 

usuários tem direito a negar-se ao tratamento, exceto nos casos determinados na lei. Sua negativa ao tratamento 

constara por escrito. (Tradução livre) 
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A postulação judicial de Ramón iniciou em 30 abril de 1993, perante a Primeira 

Instância de Barcelona
60

, consistindo na autorização para receber de seu médico pessoal a 

administração dos medicamentos para aliviar seu sofrimento e morrer sem dor, além do 

reconhecimento do direito a não ingerir alimentos por meios naturais ou artificiais.  

De início, seu pedido não fora apreciado, por questões processuais, sob o fundamento 

de incompetência territorial do juízo. Seguiu-se, então, a interposição de recurso de apelação, 

perante a Audiência Provincial de Barcelona, que também teve o mesmo destino de 

improcedência. Em ato continuo, o processo foi apreciado pelo Tribunal Constitucional 

espanhol, por meio de recurso de amparo, o qual foi inadmitido, ratificando o entendimento 

da declaração de incompetência do juízo, sendo que se decidiu pela competência do juizado 

de A Coruña, onde Ramón residia. 

Foi, então, proposta por Ramón outra ação, agora perante o Juizado de Primeira 

Instância de A Coruña
61

, que posteriormente recorreu à Audiência Provincial de A Coruña, 

sendo decidido que o auxílio ao suicídio era um crime tipificado no Código Penal anterior, de 

1978, e novamente no código de 1995, ainda que de forma atenuada.  

Esta sentença de A Coruña baseou-se nos argumentos da Sentença 120/1990 do 

Tribunal Constitucional, que se posicionou de forma contraria ao reconhecimento do direito 

de ingerir alimentos, em razão de greve de fome.  

O Tribunal interpretou o artigo 15 da Constituição espanhola, que estabelece o 

direito à vida e à integridade física e moral, assentando o direito fundamental à vida, na 

condição de direito subjetivo, devendo, pois, ser adotadas as medidas necessárias para 

protegê-lo, pelo Poder Público (MÖLLER, 2017, p. 219-220). 

Em 12 de janeiro de 1998, passados 29 anos do acidente que o deixou tetraplégico, 

Ramón cometeria suicídio assistido, auxiliado por seus amigos mais próximos. Ramón 

escreveu cartas e textos com profundas reflexões, descrevendo sua luta pelo reconhecimento 

do direito à autodeterminação de como desejava seu final de vida. Em 2005, o diretor 

espanhol Alejandro Amenizar recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pelo Filme Mar a 

Dentro
62

, que contou a história de Ramón e sua luta pelo direito à morte digna. (MÖLLER, 

2017, p. 222-229). 
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 Processo número 19.6.1993 - Juzgado de Instrucción nº. 5 de Barcelona 
61

 Juzgado de Instrucción n. 2 de A Coruña 
62

 A Sétima Arte e a terminalidade da vida. Vários foram os filmes que retrataram situações vividas por doentes 

terminais, além do citado “Mar a dentro”. Eis alguns deles: “Direito de Morrer” - filme que aborda o conflito 

enfrentado por um casal de idosos, que após descobrirem que a esposa possui uma doença terminal, decidem, em 
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Na Colômbia, a partir do caso protagonizado por José Ovidio González Correa, que 

por longa década sofreu com os efeitos de um severo câncer, tem-se a análise do 

posicionamento judicial, advindo de sua postulação para se alcançar uma morte digna. O óbito 

foi resultado de um pedido feito pelo próprio paciente que, mediante o exercício de sua 

autonomia, renunciou aos procedimentos dos cuidados paliativos e ao direito de viver. A 

concretização da vontade de Ovídio só foi possível após vitoriosa batalha judicial, que se 

baseou em dois outros precedentes da Corte Constitucional Colombiana.  

Ovidio acabou por morrer, assistido por uma junta médica que lhe ministrou sedação 

com a aplicação de uma droga que lhe tirou a vida, após árduo tratamento de um câncer na 

boca, que lhe rendeu diversas sessões de quimioterapia e radioterapia, tendo perdido parte de 

um osso do lado esquerdo do rosto, além de sofrer com dores intensas.  

A possibilidade de deferimento do pedido de Ovidio se deu em razão da Resolução 

nº 1216 de 20 de abril de 2015, do Ministério da Saúde da Colômbia. Isto porque, 

inicialmente, os médicos marcaram a data da morte, convencidos de que Ovidio preenchia os 

requisitos determinados pela Sentença da Corte Constitucional da Colômbia, datada de 1973, 

dentre eles estar em plenas condições psíquicas para o pedido e padecer de doença terminal. 

Acontece que, na Clínica, surgiu a notícia de que o ato estava suspenso, tendo em vista a 

divergência de um dos membros de uma junta multidisciplinar.  

O desfecho da vida de Ovidio se deu com fundamento em decisão judicial proferida 

em 2014, por força da sentença T-970 proferida pela Corte Constitucional colombiana. O 

precedente que ensejou a decisão proferida pela mesma Corte, em favor de Ovidio, teve como 

objeto a situação jurídica, consubstanciada no fato de não haver, à época, regulamentação da 

prática da eutanásia na Colômbia, que fundamentou a negativa da equipe médica em atender o 

pedido formulado pelo paciente.  

A Corte persistiu no enfrentamento da questão tendo o feito na sentença T-970/14, 

cujo mérito foi o de determinar ao Ministério da Saúde a criação das diretrizes administrativas 

para a efetivação do direito de morrer dignamente.  

                                                                                                                                                                                     
um pacto, acabar com suas vidas. A filha, auxiliada por agências locais de serviço social, tenta dissuadi-los de 

seu plano. “Você não conhece Jack” – filme baseado no médico que ficou conhecido como Dr. Morte, que 

auxilia doentes terminais a pôr fim às suas vidas, para que fosse indolor. “Uma prova de Amor” – filme que 

aborda a luta de uma criança para conseguir a emancipação médica de seus pais para poder decidir se deseja ou 

não continuar a se submeter a procedimentos médicos que auxiliem no tratamento de sua irmã mais velha. “Wit - 

uma lição de vida” – filme que aborda o drama da personagem principal, que descobre estar com um câncer em 

estado avançado e neste ponto passa a avaliar sua vida e a dar importância à afetividade nas relações. 
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Tais diretrizes constam da Resolução no. 1216 de 2015, que define o paciente 

terminal como sendo o portador de uma enfermidade ou condição patológica grave, 

diagnosticada de maneira precisa por médico especialista, devendo, pois, ser a doença caráter 

progressivo e irreversível, com prognóstico fatal próximo e em prazo relativamente breve, que 

não seja suscetível de tratamento curativo e de eficácia comprovada; ou quando os recursos 

terapêuticos utilizados com fins curativos deixaram de ser eficazes.  

Os pacientes terminais têm direito aos cuidados paliativos, que visam à melhoria da 

qualidade de vida, segundo a referida Resolução. Cabe à pessoa escolher o que melhor lhe 

atende, se a busca pelos cuidados paliativos ou o procedimento pela morte digna 

(FERREIRA; SÁ, 2015. p. 92-98). 
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4 AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE: CONCEITUAÇÃO, FORMA E 

CONTEÚDO  

 

 

Em temos gerais, as Diretivas Antecipadas de Vontade são definidas como sendo o 

instrumento de manifestação do indivíduo capaz, no qual este expressa sua vontade e desejos 

de como pretende ser submetido a tratamento e cuidados médicos, diante de doenças 

incuráveis, cujo quadro clínico seja irreversível, uma vez impedido de manifestar seu querer.  

De origem norte-americana, inicialmente as Diretivas Antecipadas, ao terem sua 

conceituação estudada, foram confundidas quando tratadas ora como sendo a 

instrumentalização do living will, (Testamento Vital), ora como sendo Durable Power 

Attorney (Mandato Duradouro). A lição, a propósito, de Dadalto (2013, p. 82-83) bem 

esclarece e ilustra esta conceituação, destacando que:  

 

As diretivas antecipadas de vontade (advanced care documents), 

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

declaração prévia de vontade para o fim da vida (living will) e o mandato 

duradouro (durable power attorney). 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 

gênero, não se referem exclusivamente a situações de terminalidade. 

 

Em complemento às distinções, especificamente, tem-se que a declaração prévia de 

vontade para o fim da vida (testamento vital) se constitui em um documento no qual o 

paciente expressa suas vontades sobre a suspensão de tratamentos, a ser usado quando o 

outorgante estiver em estado terminal, acometido de doença incurável, que o impossibilite de 

livremente manifestar sua vontade (DADALTO, 2013, p. 89). Já o mandato duradouro se 

constitui em um documento que expressa a escolha e nomeação do procurador, que deverá ser 

consultado pelos médicos, quando o paciente estiver incapaz, definitiva ou temporariamente, 

a fim de ser decidida pela recusa de tratamento, segundo a vontade que foi expressada pelo 

paciente (DADALTO, 2013, p. 85). Sendo assim, o gênero se constitui nas diretivas 

antecipadas de vontade, que se subdivide em duas espécies, o testamento vital e o mandato 

duradouro, ou procuração para cuidados da saúde, como modernamente este último vem 

sendo conhecido.  

A noção básica que norteia a classificação acima delineada é fundada na ideia de que 

as diretivas antecipadas e o consentimento livre e esclarecido, sendo que este último mereceu 
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especial destaque em capítulo próprio deste trabalho, são institutos próximos, pois, em última 

análise se prestam a garantia de exteriorização da vontade do paciente, quanto a aceitação ou 

recusa de tratamento médico lato sensu.  

Quanto ao testamento vital, majoritariamente, este é reconhecido como instrumento 

hábil, como dito, para que o indivíduo expresse sua recusa a tratamento médico, que se preste 

a prolongar a vida, na condição de doente terminal, uma vez atingida a situação clínica de 

irreversibilidade ou de estado vegetativo permanente. Entretanto, é de se notar que vozes 

contrárias vêm se valendo da possibilidade de se dar maior alcance a sua aplicação, em 

qualquer situação médica, bastando para tanto que o titular seja capaz, suficiente para externar 

sua vontade e decidir por si (PONA, 2015, p. 45).  

Esta perspectiva nos levaria, em tese, a aceitar a possibilidade de declaração prévia 

para a prática da distanásia, haja vista não ser esta vedada por Lei, sendo-lhe aplicável, 

segundo a vontade do paciente, que conceba valores pessoais próprios integrados ao seu 

projeto de vida, valer-se de todos os meios da medicina que lhes conceda a esperança de 

evitar a sua morte, de buscar o prolongamento da vida, a qualquer preço.  

Quanto ao mandato duradouro, é digno de se sublinhar que, levando-se em conta que 

se pressuponha a nomeação de um procurador para fazer valer a vontade do outorgante, 

quanto aos cuidados da saúde, este terá que estar investido de poderes suficientes para agir em 

nome do paciente, segundo as instruções por ele recebidas, acerca dos procedimentos e 

cuidados que admita ou não para si, agindo como verdadeiro interlocutor com a equipe 

médica (GODINHO, 2016, p. 143).  

A efetivação e instrumentalização das Diretivas Antecipadas também merecem toda 

a atenção, sendo interessante destacar que, muito embora não haja suficiente regulamentação, 

no que diz respeito ao conteúdo e forma, tal situação jurídica não desperta maiores 

dificuldades na prática. Este contexto é realçado pelo fato de existir seguro reconhecimento de 

sua validade jurídica, sendo exemplo de grande valia, o posicionamento externado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, como resultado da 1ª Jornada de Direito e Saúde, que redundou 

na publicação do Enunciado 37
63

, que estabeleceu balizas seguras para o Judiciário, no trato 

da matéria. 
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 ENUNCIADO Nº 37 do CNJ –- As diretivas ou declarações antecipadas de vontade, que especificam os 

tratamentos médicos que o declarante deseja ou não se submeter quando incapacitado de expressar-se 

autonomamente, devem ser feitas preferencialmente por escrito, por instrumento particular, com duas 

testemunhas, ou público, sem prejuízo de outras formas inequívocas de manifestação admitidas em direito.  



72 

 

 
 

Caminhando nesta linha de pensar, merece espaço neste trabalho a apreciação sobre a 

concretização das Diretivas Antecipadas, tomando como paradigma para o estudo de sua 

eficácia, dois aspectos, quais sejam, a forma por instrumento público, bem como o conteúdo 

permitido, seguindo para tanto o enfoque notarial.  

No que se refere a forma por instrumento público, as Diretivas Antecipadas não 

precisam ser, obrigatoriedade, firmadas perante um Tabelião, titular de um Ofício de Notas. 

Neste sentido, apontou, em que pese com eficácia contida à esfera interna corporis, o 

Conselho Federal de Medicina ao baixar a Resolução 1995
64

, segundo a qual até mesmo em 

prontuário médico poderão ser anotadas, para os fins de cumprimento da forma como 

pretende receber o paciente terminal seus cuidados no fim da vida, nos termos de suas 

diretivas antecipadas.  

Feita esta ressalva, há aspectos que militam em favor da utilização do instrumento 

público, os quais estariam interligados a maior segurança jurídica do ato notarial, decorrente 

da estrita fé pública, atributo a ele conferido por Lei
65

, advindo expressão de maior confiança 

e veracidade, perante terceiros.  

Acrescente-se que, muito embora não haja no país um Registro Nacional
66

, ficando a 

cargo do procurador constituído pelo paciente levar ao conhecimento da respectiva equipe 

médica, este ato notarial se mostra como o meio mais concreto para a comprovação da 

vontade e veracidade, elidindo possíveis conflitos de familiares, com eventuais intenções 

opostas, quanto ao tratamento a ser ministrado ao paciente (CRIPPA; FEIJÓ, 2016, p. 260). 

Endossando este entendimento, coloca-se a participação do notário em atos 

declaratórios
67

, correlatos às disposições desta natureza, consubstanciadas na decisão do 

paciente sobre a vida e a própria morte, como sendo o de preparar e auxiliar o declarante a 
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 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.  

(...). § 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente 

comunicadas pelo paciente.  
65

 Lei 8935/1994. Lei que regula as atividades notariais e de registro. Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de 

registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da 

atividade notarial e de registro. 
66

 A importância da criação de um Registro Nacional será abordada em capítulo próprio, que integrará o estudo 

do sistema legal português, referente a implementação das Diretivas Antecipadas de Vontade, que serve como 

inestimável paradigma para uma futura Lei que trate da matéria no Brasil. A referida centralização notarial, aos 

moldes da legislação portuguesa, constitui-se em uma das contribuições que poderiam ser incorporadas no 

ordenamento jurídico brasileiro.  
67

 Lei 8935/1994. Lei que regula as atividades notariais e de registro. Art. 6º Aos notários compete: I - formalizar 

juridicamente a vontade das partes.  
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respeito de todas as cláusulas possíveis, não vedadas em Lei, que serão direcionadas ao atuar 

médico, sobre as suas escolhas, considerando-se até mesmo as que propiciem um maior 

conforto, de modo a tentar evitar o sofrimento físico, moral e espiritual. (EHRHARDT, 2013, 

p. 1256) 

O conteúdo destas diretivas antecipadas de vontade nos remete à apreciação das 

possíveis cláusulas que integrarão o aludido instrumento público, as quais são estabelecidas 

para se resguardar a vontade do indivíduo no que concerne, como um todo harmônico, às suas 

íntimas deliberações existenciais e dos cuidados da saúde.  

Desta feita, inexistindo Lei própria, dá-se margem a que sejam elencadas 

disposições, tais como: (i) ser ou não informado sobre um diagnóstico fatal
68

; (ii) escolha pela 

forma do tratamento médico, segundo o momento da morte (distanásia ou ortotanásia; (iii) 

utilização ou não de aparelhos e equipamentos para prolongamento da vida de forma artificial; 

(iv) recusa e ou aceitação de cuidados e tratamentos ditos fúteis, como por exemplo do 

procedimento de intubação, traqueostomia; amputação; reanimação; hemodiálise, dentre 

outros; (v) doação de órgãos; (vi) destinação do Corpo com a morte; (vii) nomeação de um 

procurador para os cuidados da saúde, de modo a garantir a efetivação de sua vontade e 

desejos; (viii) cláusula de representação, consubstanciados no mandato para tratamento 

médico, com fins genéricos e/ou com poderes especiais; (ix) revogação do instrumento 

público, no caso de retorno da consciência; (x) eleição do local da morte; (xi) o desejo de que 

as exéquias ou cerimônias ou honras fúnebres sejam realizadas
6970

.  

Em aditamento ao acima exposto, temos o modelo brasileiro das diretivas 

antecipadas proposto por Dadalto, Tupinambá, Greco (2013, p. 474-476), que estabeleceu 

disposições suficientes para exprimir valores e desejos do indivíduo, que por ele sejam 

reputados importantes, por ocasião da última parte de sua vida; além de expressar decisões 

sobre o fim da vida, na hipótese de ser diagnosticado como portador de doença terminal, 

incurável, irreversível, sem perspectiva de cura ou de melhora
71

, de modo a manifestar sua 
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 Remissão ao direito de não saber, já estudado no presente trabalho.  
69

  Disponível em: 

<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw%3D%3D&in=NjYyNA%3D%3D>. 

Acesso em: 08 jan. 2018, 23:41.  
70

 Há referência a um modelo de Escritura Pública de Diretivas Antecipadas de Vontade e Outras Disposições, 

do 26º Ofício de Notas de SP. Disponível em:  <https://www.26notas.com.br/blog/?p=6536?p=6536>. Acesso 

em: 08 jan. 2018, 23:45.  
71

 Também no caso de padecimento de quadro de demência em estado avançado e irreversível ou de uma 

enfermidade degenerativa do sistema nervoso ou muscular, em fase avançada e irreversível, nas quais não esteja 

o indivíduo mais vivendo com qualidade. Idem nos casos de estado vegetativo persistente. 

http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw%3D%3D&in=NjYyNA%3D%3D
https://www.26notas.com.br/blog/?p=6536?p=6536
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vontade de não serem administrados certos medicamentos ou realizados os procedimentos
72

, 

considerados fúteis e extraordinários.  

Apesar dos apontamentos até aqui feitos serem no sentido da possibilidade da 

confecção das DAV por instrumento público, perante um Tabelião de Notas, sua ocorrência 

no Brasil ainda é muito incipiente, contando com poucas escrituras feitas desde 2006
7374

, o 

que é justificado pelo desconhecimento da população em geral.  

 

 

4.1 O CENÁRIO JURÍDICO NO BRASIL. 
 

 

Há voz no fim da vida?  

Para tentarmos responder esta indagação, conferimos estimulante reflexão sobre os 

destinos selados a dois personagens que protagonizaram, recentemente, interessantes matérias 

na imprensa internacional, jogando luzes sobre a forma como passaram seus últimos dias: o 

britânico Oliver Sacks, médico neurologista e escritor americano, professor de neurologia e 

psiquiatria na Universidade de Columbia, e a chilena Valentina Maureira, jovem chilena, de 

tenros 14 anos de vida, que pediu pela eutanásia, em virtude de seu severo e irreversível 

acometimento da doença conhecida como fibrose cística. 

O Dr. Sacks teve sua carta, em forma de artigo, publicada no New York Times
75

. 

Nela, revelava estar acometido de câncer no fígado, com severa metástase em fase terminal. 

Já a jovem Valentina, de forma franca e verdadeira, próprias da tenra idade, clamou por sua 

morte, ao afirmar estar cansada de viver com a sofrida doença respiratória fibrose cística, 
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 Ressuscitação cardiopulmonar, entendida como a abstenção da equipe de saúde em reanimação; respiração 

artificial; grandes procedimentos cirúrgicos; diálise; quimioterapia; radioterapia; pequenas cirurgias que não 

servirão para dar conforto ou aliviar a dor; exames invasivos; antibióticos; nutrição e hidratação artificiais. 
73

 Reportagem do Jornal Folha de São Paulo: “Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/05/1886125-cinco-anos-apos-entrar-em-vigor-testamento-

vital-nao-e-utilizado.shtml>. Acesso em: 15 jan. 2018, 19:17. 
74

 Em se tratando da procura do tabelionato para registrar alguma direita antecipada de vontade, 58,3% 

mencionaram saber que o tabelionato já havia feito este procedimento. Em nenhum dos tabelionatos em que foi 

realizada uma Diretiva Antecipada de Vontade, ocorreram mais do que três registros. Mesmo os tabeliães que 

referiram desconhecer a Resolução 1.995/2012 adotam procedimentos legais para qualquer ato que irão registrar, 

realizando entrevistas e verificando a capacidade. (CRIPPA; FEIJÓ, 2016, p. 261) 
75

 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2015/02/19/opinion/oliver-sacks-on-learning-he-has-terminal-

cancer.html>. Acesso em: 06 dez. 2017, 11:17. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/05/1886125-cinco-anos-apos-entrar-em-vigor-testamento-vital-nao-e-utilizado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/05/1886125-cinco-anos-apos-entrar-em-vigor-testamento-vital-nao-e-utilizado.shtml
https://www.nytimes.com/2015/02/19/opinion/oliver-sacks-on-learning-he-has-terminal-cancer.html
https://www.nytimes.com/2015/02/19/opinion/oliver-sacks-on-learning-he-has-terminal-cancer.html
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tendo sido seu pedido negado pelo Governo Chileno, por não existir base legal para este tipo 

de autorização
76

.  

A sociedade moderna utiliza várias formas para tratar o tema. Como visto neste 

trabalho, a eutanásia se constitui na antecipação da morte do enfermo, diante do sofrimento e 

da dor testemunhados; havendo pequena intercessão com o suicídio assistido, no qual a morte 

é provocada pelo próprio enfermo, que a deseja, auxiliado por terceiro. A distanásia se 

constitui na prática de se postergar a morte, mantendo-se o enfermo terminal artificialmente 

vivo, prolongando seu sofrimento, sua agonia, mediante atos e procedimentos médicos 

extraordinários, consolidados na obstinação terapêutica, que visam dar quantidade de vida e 

não qualidade de vida. E a ortotanásia (que se defende e se aceita como a mais adequada), 

comumente referida como a morte ao tempo certo, constitui-se na prática de atos médicos que 

venham a dar conforto e tranquilidade ao paciente terminal, mediante a devida assistência, 

com os cuidados paliativos.  

Materializadas as distinções acima evidenciadas, diversos são os regramentos legais, 

merecendo, em síntese, o destaque quanto a um pequeno panorama internacional, quanto ao 

tratamento dado à autonomia do doente terminal, listando-se ordenamentos de alguns países
77

. 

Sob o ponto de vista jurídico, como bem estampado na parte introdutória deste 

trabalho, importante se constitui a pesquisa quanto à aplicação das DAV no Brasil, partindo-
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 “Pero incluso, el derecho a decidir sobre la vida o la muerte se extiende – para algunos-a los familiares mas 

cercanos, ya que ellos se encuertran tan involucrados com la decisión como el próprio paciente, pues su vida 

verá completamente alterada por el hecho de que se tome uma u otra decisión. Se disse que es importante que 

sean éstos quienes tomen la decisión, ya que, probablemente sean los únicos capacitados para ello. Este 

pretendido derecho no existe. La vida humana no l pertence al hombre porque, em la pratica, no es capaz de 

controlarla. Puede ciertamente acortarla com un breve movimiento de su mano, pero no es capaz de añadir ni un 

segundo siquiera al plan com la que vierne diseñada. Es legítimo atentar contra esse plan? Ni aún considerando 

que esse plan sea aleatorio ou casual. Se conjuga em ello uma profunda inmoralidad, pues toda vida humana 

tiene uma dignidad que es preciso salvaguardar em cualque estado em que se encuentre. Y entiéndase esto como 

um principio y no como uma condena individual de aquel que puede verse expuesto a decidir sobre la vida y la 

muerte de um ser querido, porque, como disse la Sagada Congregación para la doctrina de la fe, “em casos de 

esse género la responsabilidad personal pueda estar disminuida o incluso no existir, sin embago el error de juicio 

de la conciencia, aunque fuera incluso de buena fe, no modifica la natureleza de acto homicida, que em si sigue 

siendo siempre inadmisible.” (PUELMA, 2007, p. 92-93)  
77

  Nos Estados Unidos, há o living will, cuja tradução livre aponta para o termo testamento vital - um documento 

pelo qual se protegeria o direito individual de se recusar a se submeter a tratamento médico, que tivesse por 

finalidade prolongar a vida, quando o estado clínico do enfermo fosse irreversível ou quando estivesse no, hoje 

intitulado, estado vegetativo persistente. Na Espanha, instituiu-se as instruções previas pelo artigo 11 da Lei nº 

41/2002, as quais garantem a vontade do paciente, no fim da vida, a não se submeter a tratamentos 

extraordinários com utilização de medicamentos que reduzam a dor. E em Portugal, a Lei 25/2012 determinou a 

criação de um Registro Nacional, no qual são centralizados os mandatos que formalizam os poderes do 

procurador para cuidados da saúde. Bem mais perto de nós, na Argentina, um único artigo da Lei 26.529/2009 

reconhece as Diretivas Antecipadas, que garantem ao paciente dispor sobre sua saúde, podendo consentir ou 

recusar tratamentos médicos, preventivos ou paliativos, negando-se a prática da eutanásia. 
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se da peculiar situação jurídica aqui existente. Isto porque, diante da ausência de legislação 

específica, torna-se prudente o reconhecimento de que tal relevante matéria vem sendo 

tratada, seja sob o ponto de vista doutrinário, seja sob o ponto de vista judicial, mediante a 

aplicação da esparsa regulamentação baixada pelo Conselho Federal de Medicina, as 

disposições constitucionais, a legislação infraconstitucional e a Lei Penal Brasileira. 

Assim sendo, em nosso País, à mercê da ausência de uma lei específica, o Conselho 

Federal de Medicina, inicialmente, ao baixar a Resolução CFM nº 1805/2006, dispôs sobre a 

possibilidade da prática da ortotanásia – autorizando o profissional médico a assim proceder, 

respeitada a vontade do paciente terminal, pavimentando, a partir deste precedente 

regulamentador, o caminho para a aplicação das DAV, formalização da verdadeira vontade do 

doente terminal.  

Mediante decisão proferida a pedido do Ministério Público Federal, nos autos da 

Ação Civil Pública proposta contra o Conselho Federal de Medicina, que tramitou perante a 

14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
78

, foi concedida antecipação dos 

feitos da tutela que suspendeu os jurídicos efeitos da Resolução nº 1805/2006, baixada para 

regulamentação da prática da ortotanásia. Quando da apreciação do mérito desta ação, foi 

julgado improcedente o pedido de nulidade da citada Resolução, a qual teve seus jurídicos 

efeitos novamente reconhecidos judicialmente, desde então. 

O passo seguinte se deu quando da publicação da Resolução CFM nº 1995/2012, 

medida que regulamentou especificamente o respeito às DAV, estabelecendo critérios e 

formalidades a ser cumpridos, para sua implementação no meio médico.  

Esta Resolução define as Diretivas Antecipadas de Vontade como sendo o conjunto 

de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre os cuidados e 

tratamentos que este quer ou não receber, no momento em que estiver incapacitado de 

manifestar sua vontade. 

Reforçando os fundamentos para o reconhecimento da prática da ortotanásia e das 

DAV, têm-se vários lastros legais. O maior deles foi traduzido pelo respeito ao Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, à luz do artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988. 

Do mesmo modo, situam-se os artigos incisos II, VI e VIII do artigo 5º da Constituição 

Federal, normas reflexas que laçam-se como fundamentos para se consagrarem os cuidados 
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paliativos
79

, na medida em que são entendidos modernamente como assistência plena ao 

doente terminal, seja sob o ponto de vista da assistência médica propriamente dita, seja sob o 

ponto de vista do conforto espiritual e psicológico, em uma perspectiva de respeito ao seu 

projeto de vida, no momento da morte (liberdades de crença e consciência).   

Como mola mestra da garantia da autonomia da vontade, o artigo 15 do Código Civil 

estabelece o marco regulatório que constitui a garantia ao exercício do direito à 

autodeterminação, partindo-se de uma única hipótese que transborda a outras tantas, como as 

específicas do fim da vida do paciente terminal, na medida em que proclama que “ninguém 

pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica”. Desta assertiva legal, translada-se a base jurídica para o cumprimento do dever 

profissional de se obter o consentimento livre e informado do paciente.  

Há ainda a vigência das Leis Estaduais 10.241/1999 (SP), 16.279/2006 (MG) e 

14.254/2003 (PR), que estabelecem o direito do usuário dos serviços e ações de saúde de 

recusar a realização de tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida, 

quando não há mínima esperança de cura, de reversão do quadro clínico.  

Estas legislações estaduais acima estampadas, em detrimento de sua pequena 

divulgação pública e aplicação ainda incipiente, denotam a preocupação e interesse do 

legislador em avançar na regulamentação de um instrumento que viabilize a efetividade das 

declarações de última vontade do doente terminal. A ressalva que se faz indispensável, nesta 

fase do presente trabalho, traduz-se no fato de que estas inciativas legislativas apenas 

tangenciaram a regulamentação da matéria, haja vista que apenas e tão somente fazem 

menção no corpo do texto legal da obediência das diretivas que vierem a ser dispostas pelo 

doente terminal/usuário do Sistema de Saúde no país, seja privado, seja público, não 

avançando em consequência no estabelecimento de regras para, por exemplo, se instituir a 

forma e/ou conteúdo mínimo das DAV.  

Prosseguindo-se na análise desta esparsa legislação, merecem parênteses os 

bastidores da aprovação da primeira lei que disciplinou o direito do paciente em decidir como 

quer se submeter aos cuidados médicos, em situações terminais, conforme acima descrito – a 
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  Os cuidados paliativos, entendidos como prática médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, 

constituindo-se indispensáveis para assistência ao doente terminal, de modo a se alcançar a ortotanásia, mediante 

o reconhecimento da autonomia da vontade, serão estudados em capítulo próprio, considerando sua importância 

para o desenvolvimento do presente trabalho.   
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Lei Mario Covas (Lei 10.241/1999)
80

. Isto porque, conforme divulgado pela imprensa paulista 

em geral, à época da promulgação desta Lei, o então governador Mario Covas, sabedor de que 

estava perdendo a luta contra um câncer de bexiga, em estado avançado, legislou em causa 

própria ao ajudar na aprovação de uma legislação que, naquele momento histórico, em que 

não se falavam dos cuidados paliativos, acabou por beneficiar vários outros pacientes que, 

como ele, sofriam e ainda sofrem com a prática da distanásia e da indiscriminada prática de 

procedimentos fúteis e extraordinários, que assolam as unidades de terapia intensiva pelo 

Brasil.    

Na mesma linha de regulamentação, há iniciativa legislativa que pretende, a nível 

nacional, estabelecer os direitos básicos dos pacientes, quando assistidos em unidades de 

saúde, mediante serviços de qualquer natureza ou por profissionais de saúde, a teor do Projeto 

de Lei nº 5.559/2016
81

, que ora tramita na Câmara dos Deputados.  

Muito embora não estabeleça regramento próprio, com específico propósito de 

estabelecer normas mínimas para efetivação das DAV em território nacional, este Projeto de 

Lei
82

 faz menção à autonomia do paciente e o dever dos profissionais de saúde em acatar as 

decisões do final de vida, ao reconhecer o direito de aquele dispor sobre se quer ou não se 

submeter a procedimentos médicos, no curso de sua assistência.  

Por sua vez, em verdadeira exposição de motivos acerca da necessidade de se obter a 

mínima regulação das DAV, para dar maior segurança jurídica, tanto aos pacientes-usuários 

das unidades de saúde como aos profissionais de saúde que os assistem, a justificativa do 

aludido Projeto de Lei estatui que:  
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Portanto, conclui-se pela necessidade de se ter parâmetros legais assentados 

no direito do paciente quanto à aceitação e à recusa de procedimentos e 

tratamentos, independentemente de ser uma pessoa com idade avançada, 

com transtorno mental ou com deficiência intelectual, sendo a premissa o 

dever de qualquer autoridade estatal de respeitar as escolhas pessoais do 

paciente. Dessa forma, diante da falta de institucionalização da promoção e 

da defesa dos direitos dos pacientes e do vazio legislativo que concorre para 

a propagação de ações judiciais violadoras dos direitos humanos dos 

pacientes, advoga-se a regulamentação legal do tema no Brasil. 

 

Ainda nesta linha, é digno de nota, e como forma de homenagear anterior iniciativa 

legislativa que efetivamente se destinava a garantir a autonomia da vontade do doente 

terminal, mencionar as disposições do Projeto de Lei nº 524/2009
83

, de autoria do então 

Senador Gerson Camata, infelizmente arquivado ao final da respectiva legislatura, tendo em 

vista que, em seu teor, extraía-se no seu artigo 6º a possibilidade de limitação ou suspensão, 

pelo médico assistente, de procedimentos desproporcionais ou extraordinários destinados 

apenas a prolongar artificialmente a vida, na hipótese de se constituir na vontade do paciente 

terminal, quando diante de doença incurável, progressiva e em estágio avançado, com 

prognóstico de ocorrência de morte próxima e inevitável, sem perspectiva de melhora do 

quadro clínico.  

Com efeito, sobre este propósito regulamentador, seguiu-se a Proposta de Projeto Lei 

que serviria para instituir as Diretivas Antecipadas no Brasil, cujo inteiro teor foi expressado 

por Luciana Dadalto (2013, p 156-162), no qual, em linhas gerais esboçou um sistema 

inspirado nos marcos legais existentes nos EUA, na Espanha, em Portugal e na Argentina. 

Nesta proposição legislativa, em síntese, restou previsto: (i) a definição da Declaração Prévia 

de Vontade, como o documento escrito por uma pessoa capaz, com a finalidade de 

previamente manifestar sua vontade, acerca dos tratamentos e não tratamentos a que deseja 

ser submetido, caso esteja em EVP ou com uma doença crônica fora de possibilidades 

terapêuticas; (ii) a proposta de instituir um Procurador, que seria como cláusula de mandato 

incluído na Declaração Prévia de Vontade; (iii) a formalização das Diretivas perante o Ofício 

de Notas, mediante escritura pública, com posterior inscrição perante o Registro Nacional de 

Declaração Prévia de Vontade; (iv) a possibilidade de recusa de tratamentos que visem apenas 
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prolongar a vida do paciente, sem qualquer finalidade para beneficiar sua qualidade de vida, 

podendo, inclusive, dispor sobre a suspensão de hidratação e alimentação.   

Há também a previsão estampada na Resolução nº 41/1995 baixada pelo Ministério 

da Justiça
84

, através do seu Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 

assegura ao paciente jovem o “direito a uma morte digna, junto a seus familiares, quando 

esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis”, suficientes para reversão do seu estado 

de saúde.  

Esta disposição regulamentar, disposta em mera Resolução Administrativa, pode ser 

vista como em colisão ao estampado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 

8069/1990, caso haja a intepretação literal do comando previsto no seu artigo 4º c/c artigo 

227, caput da Constituição Federal, considerando que tais comandos determinam o dever 

conjunto da família, da sociedade e do Estado de assegurar o direito à vida e à saúde da 

criança e do adolescente. Entretanto, entendemos que esta posição não seria a mais 

apropriada, levando-se em conta o cenário médico-jurídico relacionado à prática da 

ortotanásia e para aplicação das DAV, considerando que não há Lei, em sentido estrito, que 

vede estas práticas no Brasil.  

Soma-se a isto, em sentido contrário — e que nos parece mais acertado e adequado à 

casuística —, para melhor interpretação acerca da aplicação do ECA nesta situação jurídica, 

que coloque a criança e/ou adolescente como doentes terminais, a indicação do seu artigo 7º, 

tendo em vista que, ao garantir o direito à proteção à vida e à saúde, faz referência a 

“condições dignas de existência”, permitindo-se, assim, a prática da ortotanásia, desde que 

obtido o consentimento livre e informado dos respectivos pais, seus representantes legais.  

A Portaria nº 1.820/ 2009 do Ministério da Saúde
85

, no artigo 4º, estabelece o direito 

ao atendimento humanizado e acolhedor em favor dos usuários dos serviços de saúde, que 

garante a escolha do local de morte, quando lhe for inevitável. 

Tangenciando esta regulamentação ora em análise, tanto o Poder Judiciário como o 

Poder Legislativo, conforme veremos a seguir, por força de Projetos de Leis que não se 

concretizaram, pouco avançaram na apreciação e posicionamento sobre a matéria.  
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Uma das poucas notícias que se tem sobre a análise judicial de um pedido de 

reconhecimento da autonomia da vontade do paciente para não se submeter a procedimentos 

extraordinários, quando acometido de moléstia crônica e grave, em que pese não formalmente 

estabelecida por quaisquer diretivas, veio ementada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul, tendo assim se manifestado de forma definitiva:  

 

Há de se dar valor ao enunciado constitucional da dignidade humana que, 

aliás, sobrepõe-se até aos textos normativos, seja qual for sua hierarquia. O 

desejo de ter a ‘morte no seu tempo certo’, evitados sofrimentos inúteis, não 

pode ser ignorado, notadamente em face de meros interesses econômicos 

atrelados a eventual responsabilidade indenizatória. No caso dos autos, a 

vontade da paciente em não se submeter à hemodiálise, de resultados 

altamente duvidosos, afora o sofrimento que impõe, traduzida na declaração 

do filho, há de ser respeitada, notadamente quando a ela se contrapõe a já 

referida preocupação patrimonial da entidade hospitalar que, assim se 

colocando, não dispõe nem de legitimação, muito menos de interesse de 

agir
86

 

 

Outro isolado pronunciamento judicial mereceu a atenção e as observações de Lenio 

Luiz Streck (2017, p. 49-51), que, discorrendo sobre a situação jurídica posta, aduziu que o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Cível nº 70054988266) indeferiu o 

pedido do Ministério Público Estadual para que um paciente com o pé necrosado fosse 

submetido a uma intervenção cirúrgica, uma vez que este se negava a sofrer a respectiva 

amputação, de forma consciente e pleno em suas faculdades mentais, na medida em que 

preferia uma morte digna.  

Continua Lenio Luiz Streck (2017, p. 49-51), ao se pronunciar sobre o direito à vida, 

bem como de seus respectivos valores constitucionais, que esta menção à vida se traduz 

naquela, com razoável qualidade, mesmo diante de sua qualidade de indisponibilidade, sendo 

vedada a prática da eutanásia. Nesta perspectiva, a prática da ortotanásia seria considerada 

legal, permitindo que o indivíduo decida sobre o tratamento médico que deseja seguir. A 

interferência do Estado- Juiz, na hipótese, seria considerada arbitrária, uma vez que impediria 

o exercício das liberdades individuais, asseguradas pela Constituição Federal, tendo sido 

trilhado este caminho pelo mencionado Tribunal, ao firmar entendimento de que o paciente 

não estava obrigado a se submeter à pretendida intervenção cirúrgica, conforme requeria o 
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representante do Ministério Público Estadual, sob pena de causar constrangimento ilegal na 

vida do paciente. 

 

4.1.1.  O ESTATUTO DO IDOSO E AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE 

 

 

Os traços legais de proteção à vulnerabilidade do idoso são indispensáveis no 

desenvolvimento do presente trabalho, levando-se em conta que, estatisticamente, este 

contingente passou a ser o mais atingido no Brasil de hoje no processo do fim da vida, tanto 

pelo crescimento demográfico
87

 quanto pelas condições de assistência médica que lhes são 

conferidas.  

A Constituição de 1988 traz em seu art. 225 a chamada responsabilidade geracional. 

O princípio da solidariedade, de acordo com o qual todos somos corresponsáveis pelo bem-

estar social, assume cada vez maior relevância. Assim, restou claro que o idoso deve ser 

tutelado de forma diferenciada, estando nesta perspectiva o advento do Estatuto do Idoso (EI) 

- Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Uma das grandes inovações do EI foram as disposições sobre o direito à vida, sendo 

que andou bem ao resguardar o momento do envelhecimento, considerando-o como direito 

personalíssimo e sua devida proteção, verdadeiro direito social. A partir daí, a Lei reconhece 

que envelhecer é inerente à condição humana. É garantido ao idoso o direito à vida e à saúde, 

mediante políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade. Assim, fica garantido o acesso ao Sistema Único de Saúde, para todo 

o tratamento (inclusive com atendimento domiciliar nos casos em que o idoso não pode se 

locomover).  

A Lei garante ao idoso internado ou em observação o direito a acompanhante, 

devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em 
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tempo integral, segundo critério médico. Em paralelo, fica assegurado ao idoso optar pelo 

tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

Aqui cabem algumas considerações, tendo como ponto de partida o EI, sobre a 

autonomia de vontade do idoso, quando da necessidade de assistência médica, nas hipóteses 

que possibilitem a prática da ortotanásia.  

Precisa ser verificado se foram previamente assentadas as DAV, enquanto o idoso 

ainda estava no domínio de suas faculdades. Em caso positivo, estas diretivas devem ser 

respeitadas, sempre tendo em mira o propósito de oferecer o tratamento de saúde, reputado 

como mais favorável ao paciente idoso. Os demais legitimados, que integram o rol previsto no 

parágrafo único do artigo 17 do EI, só poderão ser chamados a decidir na ausência das DAV 

ou enquanto estas não são apresentadas (nos casos dos incisos III e IV enquanto o médico não 

tem conhecimento das DAV). 

Merece destaque o art. 6º do EI, que prevê expressamente que todo cidadão tem o 

dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha 

testemunhado ou de que tenha conhecimento. Indispensável citar a disposição direta que 

assegura ao idoso o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais 

favorável, conforme o caput do artigo 17 do Estatuto do Idoso. 

Ao conjugar com o art. 17 do EI, havendo as DAV, previamente estabelecidas, estas 

deverão ser reconhecidas como a opção de tratamento que o idoso escolheu como sendo a que 

julgou melhor para si, e esta vontade, por estar expressa, deve ser respeitada. 

Os idosos — por se constituírem na parcela da população com maior possibilidade de 

serem acometidos por doenças incuráveis, em virtude dos longos anos de vida — passaram a 

ser considerados mais vulneráveis, notadamente e em decorrência da dor e do sofrimento 

enfrentados, na condição de pacientes. Cabe destacar que a vulnerabilidade está diretamente 

relacionada ao princípio da igualdade, onde aquele que é vulnerável se encontra em uma 

relação desigual. No caso específico dos idosos, para que fosse caracterizada sua 

vulnerabilidade, alguns aspectos foram levados em consideração, como a crescente 

debilitação física, a cessação da produtividade, a perda de autonomia.  

No que diz respeito à autonomia do idoso e sua necessária afirmação, enquanto 

titular de direitos e possuidor de capacidade para fazer valer suas opções de vida e conduzir-se 

de forma autônoma, busquemos nas lições de José de Oliveira Ascensão (2017, p. 82) a 

seguinte lição:  
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Centremo-nos, pois, no essencial. Cabe ao homem, na sua essência 

psicoespiritual, pugnar para continuar a ser senhor de si mesmo. Cabe-lhe 

assumir o seu destino, em toda a medida alcançável pelas capacidades que 

lhe restem. Cabe-lhe não capitular.  

E nesta linha, apontamos as três grandes diretrizes com que pode orientar a 

sua luta pela vida: 

- a aceitação 

- a adaptação 

- a esperança 

Serão consideradas sucessivamente. 

 

Em geral, tratar um paciente com dor requer conhecimento das técnicas e 

medicamentos disponíveis. Cuidar de um enfermo requer um especial manejo da dor, dor essa 

de grau subjetivo, cujo nível de tolerância é pessoal. Em consequência, deve ser preservada a 

capacidade funcional dos idosos, protegendo as habilidades físicas e mentais necessárias à 

manutenção de uma vida independente e autônoma, ainda que convivendo com limites. A 

saúde pública deve adotar ações preventivas, assistenciais e de reabilitação para preservar 

e/ou recuperar a capacidade funcional dos idosos.  

Neste cenário, em que pese a presença de instrumentos de proteção no EI, carecendo 

de legislação própria as DAV, permanece a vulnerabilidade do idoso, enquanto, doente 

terminal, a merecer a atenção devida de toda a sociedade. Em outras palavras, reconhecido 

que o EI salvaguardou o idoso, segundo sua hipossuficiência, a legislação própria das DAV 

serviriam, em tese, como contraponto a esta vulnerabilidade. 

 

 

4.1.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL, E AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE 

VONTADE 

 

 

A ausência de um majoritário entendimento acerca da conduta médica no fim da 

vida, sob o ponto de vista penal, constitui-se em um fator que prejudica a prática da 

ortotanásia e o cumprimento das declarações prévias dos doentes terminais, situando-se como 

determinante para a sensação de insegurança jurídica por parte dos profissionais de saúde no 

ambiente hospitalar (principalmente em centros de terapia intensiva). 

Explicando melhor, tem-se que em certas situações restritas, consubstanciadas pela 

dúvida quanto à vontade do paciente, diante da assistência no final da vida, pode o médico se 

sentir inseguro quanto à prática dos cuidados paliativos, por exemplo, quando contraditórios 
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os posicionamentos de distintos familiares. Mesmo diante de doenças incuráveis, uns 

querendo, a todo modo, prolongar a vida do enfermo, outros querendo o melhor para o 

paciente, a fim de evitar maior dor e sofrimento, acenam, autorizando os cuidados paliativos. 

Neste cenário, práticas médicas podem ser equivocadamente consideradas impróprias, 

confundidas com crimes, mesmo não as sendo, a exemplo de um homicídio piedoso. 

Em que pesem os contornos criminais do acima exposto, vale mencionar que o 

simples fato de se ter esta hipótese no dia a dia do profissional da saúde já o colocaria em um 

estado de dúvida, estado de incerteza, de todo indesejável para a melhor assistência ao 

paciente. Melhor seria, assim, se fosse dada melhor formatação jurídica a estas situações 

médicas, de modo a afastar qualquer tipificação penal. 

A este respeito, o atual Código Penal estabelece como homicídio simples, no seu 

artigo 121, o ato de matar alguém, entabulando a pena de reclusão, de seis a vinte anos. 

Prossegue a mesma regra penal, estabelecendo a possibilidade de diminuição da penalidade, 

na hipótese de o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta emoção, tipo penal que poderia ser considerado como um 

homicídio piedoso, com tratamento privilegiado. 

Neste passo, andou bem a pretendida Reforma do Código Penal, que se encontra em 

largos passos da regular tramitação legislativa, considerando que, por sua vez, buscou clarear 

a situação posta em exame, ao retirar da atual tipificação penal a figura da ortotanásia, 

excluindo-a da figura do homicídio, além de estabelecer a definição legal do que seria a 

prática da eutanásia, a teor do Anteprojeto do Código Penal – Projeto de Lei do Senado 

Federal de nº 236/2012
88

: 

 
Eutanásia Art. 122. Matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado 

terminal, imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento 

físico insuportável em razão de doença grave: Pena – Detenção, de dois a 

quatro anos. 

§ 1º O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, 

bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente 

com a vítima. 

Exclusão de ilicitude § 2º Não há crime quando o agente deixa de fazer uso 

de meios artificiais para manter a vida do paciente, quando a doença grave 

for irreversível, e desde que essa circunstância esteja previamente atestada 

por dois médicos e haja consentimento do paciente, ou, na sua 

impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou 

irmão. 
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O Parecer exarado pela Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código 

Penal do Senado Federal
89

, sobre todo o teor deste Anteprojeto, no atinente aos crimes contra 

a vida, foi contundente ao avançar no aperfeiçoamento do tratamento penal dado às figuras 

citadas das práticas da ortotanásia e da eutanásia, esta última sequer citada no corpo do texto 

legal, tendo sido, frise-se, excluída do contexto normativo, que se rascunha como mudança da 

Lei Penal Brasileira:  

 
Homicídio privilegiado  

§ 3º A pena é diminuída de um sexto a um terço se o agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de 

violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, salvo se 

praticado contra criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência e 

mulher em situação de violência doméstica e familiar.  

Modalidade culposa 

 § 4º. Se o homicídio é culposo: Pena – prisão, de dois a seis anos. 

Ortotanásia  

§ 6º No âmbito dos cuidados paliativos aplicados a pessoa em estado 

terminal ou com doença grave irreversível, não há crime quando o agente 

deixar de fazer uso de meios extraordinários, desde que haja consentimento 

da pessoa ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, companheiro, ascendente, 

descendente ou irmão. § 7º A situação de morte iminente e inevitável ou de 

doença irreversível, no caso do parágrafo anterior, deve ser previamente 

atestada por dois médicos. 

 

Ainda no mesmo Parecer, constam expressamente as razões que excluíram a 

tipificação relacionada à prática da eutanásia constante do originário Anteprojeto do Código 

Penal, partindo-se da premissa de que não haveria nesta específica conduta relevância penal 

que justificasse a respectiva reprimenda do Estado, ao ponto de impor ao agente pena de 

restrição de liberdade: 

 
Há condutas, previstas no Código de Projeto, que não possuem qualquer 

dignidade penal. Não demandam uma resposta de natureza penal por parte 

do Estado, a sua ofensividade social não alcança a necessidade do direito 

penal. A criminalização de tais condutas, a nosso sentir, banaliza o direito 

penal. São condutas que podem ser suficientemente endereçadas por 156 

outros ramos do direito, como o civil e o administrativo. A eutanásia (art. 

122) é uma delas. Por isso propomos a sua supressão.  
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 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/pls-23612-reforma-codigo-penal-relatado.pdf>. Acesso em: 08 

dez. 2017, 17:09. 
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Com arrimo em minucioso Parecer
90

, o Instituto dos Advogados Brasileiros, através 

de sua Comissão Permanente de Direito Penal, emitiu singular posicionamento acerca da 

pretendida alteração da Lei Penal, quanto aos crimes contra a vida, mormente aos que se 

situaram sob a órbita dos institutos da ortotanásia e eutanásia, levando-se em conta tanto o 

tratamento dado pelo texto originário do Anteprojeto do Código Penal quanto o trabalho 

apresentado pela Comissão Especial do Senado Federal, tecendo, não somente críticas de 

conteúdo técnico e doutrinário, como também de ordem prática.  

Em um passo seguinte à apreciação dos aspectos criminais, no que se refere a prática 

da ortotanásia e do dever do médico, através dos cuidados paliativos, no cumprimento das 

declarações previas dos pacientes, quando na condição de doentes terminais, mostra-se 

oportuna a avalição da responsabilidade civil na prática desta especifica conduta. 

Para tanto, vale a pena tecer algumas considerações sobre a regra geral da teoria da 

responsabilidade civil, conjugando as peculiaridades da atividade médica. Por este giro, 

registre-se que vários são os deveres do profissional médico, os quais devem ser observados 

no transcorrer da assistência por ele prestada a seu paciente, a fim de evitar danos e 

consequente reparação. 

Tais deveres são ínsitos à relação médico-paciente, os quais, uma vez não 

cumpridos, podem gerar o dever de indenizar. Os danos advêm, em especial, pelo fato de não 

ser observada a melhor técnica, segundo os parâmetros estabelecidos pela Literatura Médica, 

no atual estado da arte. 

A conjugação e correlação dos deveres profissionais – aqui nominados como o dever 

de informação; de obter prévio consentimento informado; de proceder as devidas declarações 

prévias de vontade, na hipótese de se estar na condição de doente terminal – e a eventual 
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O crime de eutanásia permanece desse modo a ser tratado, juntamente com o homicídio piedoso, como 

“homicídio privilegiado”, por motivo de relevante valor moral, conforme o art. 121, § 3º, do projeto revisado, e 

não como crime autônomo, com penas bem mais brandas (privilegiadíssimo), como inicialmente pretendia o 

projeto. Todavia, com a ressalva de que não mais merecerão a redução privilegiada os casos elencados naquele 

citado dispositivo (logo, incluindo a eutanásia e o homicídio piedoso) “se praticados contra criança, adolescente, 

idoso, ou pessoa com deficiência e... mulher em situação de violência doméstica e familiar” (único caso, por 

óbvio, em que não incidem a eutanásia e o homicídio por compaixão). (...) Ora, não nos parece louvável a 

ressalva. A uma, porque os casos de homicídios motivados por relevante valor moral (em que se incluem a 

eutanásia e o homicídio piedoso) ou social ou ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de 

injusta provocação da vítima (qualquer que seja sua qualidade), não pode merecer a mesma censura que um 

homicídio frio, decorrente do desamor.  E a duas, porque a qualidade das vítimas elencadas na ressalva já 

configura causa especial de aumento de pena (1/3) no § 2º, do art. 121, do projeto revisado. A ressalva, com 

efeito, soa demasiadamente rigorosa e injusta, razão pela qual deve ser revista mais uma vez. Disponível em: 

<https://www.yumpu.com/pt/document/view/12811491/parecer-do-dr-ronaldo-lastre-da-comissao-de-instituto-

dos->. Acesso em: 10 dez. 2017, 20:59. 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/12811491/parecer-do-dr-ronaldo-lastre-da-comissao-de-instituto-dos-
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aferição da responsabilidade civil mereceram da doutrina especializada enfoque direto, o que 

enseja a oportunidade nesta quadra do presente trabalho. 

Os deveres profissionais integram a realização de todo e qualquer oficio. Na 

Medicina não é diferente! Entretanto, por estar o profissional médico diante do bem maior da 

VIDA – mais importante bem jurídico tutelado do atual ordenamento jurídico-constitucional - 

o cumprimento destes deveres assume grande relevância, a merecer do Direito especial 

atenção.  

Acompanhando esta dinâmica, há muito, verifica-se um crescente número de 

demandas indenizatórias que levam à apreciação do Poder Judiciário pretensões, que visam 

questionar justamente a assistência médica prestada, cuja aferição passará tanto pela análise 

da culpa jurídica, alicerçada na Teoria da Responsabilidade Subjetiva, como também pela 

majoritária aplicação da Lei Consumerista. 

A apreciação judicial, por vezes, fica presa ao resultado, ao dano reclamado, 

deixando de lado o exame dos meios empregados, muito embora seja esta a obrigação do 

profissional médico. 

O tópico responsabilidade civil médica visa ainda trazer ao debate – como centro de 

gravidade – além dos ditos deveres profissionais, o paralelo existente entre os reconhecidos 

direitos dos pacientes, salvaguardados inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor – a 

exemplo do que estabelece o seu artigo 6º, III (princípio da informação adequada em prol do 

consumidor) – e a conduta exigida para o pleno exercício da Medicina. 

Devido às resistências corporativas da classe médica – ao ponto de o Conselho 

Federal de Medicina estampar em seu Código de Ética que atividade médica não comporta 

características da relação de consumo
91

 –, muito se debateu quanto à propriedade da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação médico-paciente, em que pese 

tenha sido sempre a corrente majoritária totalmente favorável a esta tese. O fato é que, em 

virtude de haver expressa ressalva quanto à aferição da responsabilidade civil do profissional 

liberal, mediante a verificação da culpa, obviamente a atividade do profissional está ungida 
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 Resolução CFM nº 1931/2009. Publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2009, Seção I, p. 90. Retificação 

publicada no D.O.U. de 13 de outubro de 2009, Seção I, p. 173. Aprova o Código de Ética Médica. 

PREÂMBULO. I – O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos 

médicos no exercício de sua profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à 

administração de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se utilize o 

conhecimento advindo do estudo da Medicina. Capítulo I PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. XX - A natureza 

personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo 



89 

 

 
 

aos ditames da Lei de Proteção ao Consumidor. Isto porque a Lei n. 8.078, de 11.09.1990, 

regulou novas relações que afetam a prestação de serviços do médico a seu paciente. 

Prova disso, como dito, foi a previsão estabelecida no artigo 14, qual seja a 

responsabilidade objetiva por serviços defeituosos prestados aos consumidores, a dispensar a 

demonstração da culpa, ressalvado o previsto no § 4º desse dispositivo legal que, em se 

tratando de profissionais liberais – e aí incluídos os médicos –, a responsabilidade pressupõe a 

culpa, cuja demonstração deverá existir. 

Registre-se, excepcionalmente, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor-

paciente, inclusive com inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras 

ordinárias de experiências. 

Há de se ver, entretanto, que as peculiaridades da relação médico-paciente, mesmo 

diante da aplicação do CDC, impõem o reconhecimento de que sua natureza é distinta das 

demais relações existentes entre fornecedor e consumidor, tendo em vista que o exercício da 

Medicina está atrelado a preceitos éticos, os quais elegem a vida, a saúde e o ser humano 

como seus maiores valores. Acrescente-se que, para melhor distinção, temos ainda que a 

relação médico-paciente se sustenta pelo pilar da confiança, em face de seu caráter 

personalíssimo. 

No âmbito do serviço público, considerando a responsabilidade civil do Estado, de 

índole objetiva e levando-se em conta a atuação culposa de seus prepostos, é digno de nota 

que a falta de condições de trabalho tornou-se a tônica do exercício profissional do médico, 

principalmente na assistência à população nos hospitais públicos de todo o País. Essa 

constatação não é de difícil percepção, remontando pelo menos às últimas duas décadas. 

Diante disso, e em decorrência deste lamentável cenário, torna-se o médico protagonista deste 

triste enredo, no qual passa de profissional que cuida de vidas a réu, em ações indenizatórias, 

feitos criminais e administrativos, e processos ético-profissionais.  

O tão propagado erro médico passou a integrar o cotidiano popular, seja na esfera 

pública – entregue ao caos – seja na esfera privada, fomentando, na maioria das vezes, 

verdadeira caça às bruxas, o que de toda sorte não contribui para a imagem e bom nome da 

Medicina, distanciando ainda mais o necessário bom convívio entre estes profissionais e seus 

assistidos, minando, pois, a conhecida relação médico-paciente.  
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Além destas perspectivas, interessante é a análise sobre se estaríamos diante da 

possibilidade da responsabilidade civil, quando o médico vem a proceder pela aplicação da 

distanásia, ou seja, empregando procedimentos que venham a ser considerados como esforço 

terapêutico, de cunho fútil e/ou extraordinário.  

De certa maneira, a distanásia é uma prática que acontece em hospitais e consultórios 

médicos de todo o mundo, e que mesmo sendo considerada delito ético, é tolerada 

socialmente no Brasil, por objetivar o prolongamento artificial da vida.  

Daí, indaga-se: quando seria o momento de se finalizar o tratamento de um paciente 

terminal? Respondendo: vem ganhando força o posicionamento de que cabe ao médico 

decidir livre e tecnicamente, quando não mais investir no tratamento de um paciente terminal, 

evitando-se o tratamento fútil e obstinado, fadado ao insucesso, diante de doenças crônicas, 

incuráveis e irreversíveis. 

Assim sendo, considerando, como visto, que a responsabilidade civil tem, cada vez 

mais, sido amparada no binômio dano
92

/reparação, deve-se, pois, discutir se o médico pode 

ser passível de responsabilização, pela prática de distanásia, devendo, pois, ser perquirido se a 

obstinação terapêutica é um comportamento a ser prevenido. Pelo ora assinalado, entende-se 

que a obstinação terapêutica é prática danosa ao paciente, pois viola seu direito à morte digna 

(DADALTO, 2017, p. 493-494). 

 

 

4.1.3. A TUTELA COLETIVA PARA GARANTIA DAS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE 

VONTADE, NA SAÚDE PÚBLICA E NA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

 

Outro aspecto que merece pronta análise constitui-se no cumprimento das 

declarações prévias do doente terminal, assistido no Sistema Único de Saúde – SUS, e o seu 
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 Esta visão do que seria dano, no atuar médico, remete-nos ao conceito genérico de iatrogenia se reveste na 

ocorrência de danos provocados ao paciente por ato médico, seja cirúrgico, seja de índole terapêutico. Esta 

denominação, entretanto, comporta uma necessária análise, sob o prisma latu sensu, seja sob prisma stricto 

sensu. Numa primeira visão mais ampla – latu sensu – a iatrogenia se caracteriza pelo ato médico que causa 

dano ao paciente, quer seja ela decorrente de um atuar dentro dos preceitos técnicos da Medicina, quer seja por 

um atuar que importe numa conduta negligente, imperita ou imprudente. Numa visão mais centrada e nucleada, 

peculiar ao conceito stricto sensu, a iatrogenia é bem definida como o atuar médico correto que gera dano ao 

paciente. Esta seria a importância de se delimitar as reais fronteiras do que se reconhece juridicamente como 

iatrogenia: identificar condutas que, muito embora gerem danos ao paciente, são praticadas de forma correta, 

dentro dos padrões técnicos, e que não geram a responsabilidade civil do profissional médico. São elas 

escusáveis. Sem culpa. 
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respectivo arcabouço normativo. Nesta linha de pensar, mostra-se interessante notar que a 

Saúde Pública, conforme concebida após a Reforma Sanitarista
93

, segundo a concepção que 

passou a vigorar no texto constitucional (1988), aponta para o direito à saúde como direito 

social e entendido como direito fundamental.  

Depreende-se, assim, que o direito à saúde deve ser interpretado como direito 

subjetivo público, exigível do Estado e oponível contra o Estado. Com este raciocínio 

jurídico, lecionam Carvalho e Santos (2006, p. 104):  

 

O direito à saúde não pode se consubstanciar em vagas promessas e boas 

intenções constitucionais, garantido por ações governamentais implantadas e 

implementadas oportunamente, mas não obrigatoriamente. O direito à saúde 

(artigos 6º e 196) é dever estatal que gera para o indivíduo direito subjetivo 

público, devendo o Estado colocar à sua disposição serviços que tenham por 

fim promover, proteger e recuperar a sua saúde. 

 

Assim sendo, em arremate, tem-se que a Lei 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde), em 

seu artigo 2º, responde qual a natureza dos direitos sociais, ao assinalar expressamente que a 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. O direito à saúde, assegurado pelo atual ordenamento e 

revestido como direito fundamental, teve sua aplicação garantida de fato com advento da atual 

Constituição Federal, tendo tratamento expresso e efetivo, segundo a formatação dada pelo 

Constituinte Originário, através da veste atribuída ao SUS. Pressupôs o Legislador um 

Sistema que fosse implementado, com vistas a concretizar o sentido maior de Saúde
94

 que 

contemplasse não apenas condições básicas de assistência à população, de modo a 

salvaguardar o bem-estar físico e mental de todo e qualquer cidadão. 

Precisamente, considerando a previsão estampada no artigo 196 da Constituição 

Federal, surgem a partir daí as bases para criação do Sistema Único de Saúde, insculpido pela 

Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990). No tocante aos objetivos, 

tem-se a previsão constante no artigo 5º da Lei Orgânica da Saúde - LOS, cuja redação 
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 Disponível em: <http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/download/536/522>. 

Acesso em: 15 dez. 2017, 18:18. 
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 Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Os Estados Membros desta 

Constituição declaram, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, que os seguintes princípios são 

basilares para a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas e para a sua segurança; A saúde é um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-

Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-

omswho.html>. Acesso em: 15 dez. 2017, 18:43.  
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assinala as máximas que dirigem e fundamentam o Sistema, traduzidas principalmente na 

identificação dos fatores determinantes da saúde, com vistas à formulação da Política de 

Saúde voltada para a redução dos riscos de doenças, bem como para proporcionar o bem estar 

físico, mental e social do indivíduo e da coletividade que este integra, unindo ações 

preventivas e assistenciais.  

Passadas estas iniciais linhas, em pequena síntese, deve-se pontuar acerca das bases 

legais para aplicação das DAV no SUS, considerando o que dispõe o art. 7º, III, da Lei 

Orgânica de Saúde (Lei nº 8.080/90), que reconhece a “preservação da autonomia das 

pessoas na defesa de sua integridade física e moral”. 

Por sua vez, as bases programáticas do SUS se encaixam no patamar de Princípios, 

para formulação e concretização de políticas que visem garantir aos usuários das unidades 

públicas de saúde também suas declarações de última vontade, enquanto pacientes terminais, 

merecendo, pois, ser destacados apenas os seguintes: (i) a universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, (ii) a integralidade da assistência; (iii) a preservação da autonomia da 

pessoa na defesa de sua integridade física e moral, (iv) a “igualdade de assistência”, (v) o 

“direito à informação”. 

Entretanto, em que pesem os contornos legais acima, o fato é que não há, no SUS, a 

exceção da unidade do Instituto Nacional do Câncer – INCA 4
95

, outras unidades hospitalares 

que tenham condições técnicas para atender os doentes terminais, muito menos aplicar a 

assistência relacionada aos cuidados paliativos. 

Esta carência do SUS remete-nos à pretensão coletiva de se postular judicialmente, 

mediante tutela própria, a obrigação do Estado em prover este tipo de assistência médica, 

sendo a respectiva legitimação proveniente do controle social, de relevo constitucional.  

Dentre os Princípios que regem o SUS, a “participação da comunidade” possui 

inigualável destaque, principalmente pela forma como fora estampada na LOS, seguindo o 

comando dado pela própria Constituição Federal, nos termos do disposto no artigo 198, III. 

Neste cenário, foi aperfeiçoado o controle social – instituto constitucional que está interligado 

ao contexto do que hoje se conhece como democracia participativa –, elevando a comunidade 

à verdadeira protagonista no cenário da Saúde Pública, atuando como ente fiscalizador da 

gestão do Sistema.  
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  O HC IV é a unidade de Cuidados Paliativos do INCA, responsável pelo atendimento ativo e integral aos 

pacientes do Instituto portadores de câncer avançado, sem possibilidades de cura. Disponível em: 

<http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=233>. Acesso em: 15 dez. 2017, 19:20. 
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O lastro regulador, que veio a disciplinar e organizar esta forma de participação 

popular, foi estabelecido pela Lei nº 8.142/90, que credenciou as Conferências de Saúde, nos 

três níveis federativos, enquanto órgãos colegiados de perfil consultivo, para avaliação das 

necessidades da Saúde, podendo firmar e apontar diretrizes a serem seguidas pelos braços do 

Executivo na consecução das respectivas políticas públicas.  

Outro importante nível de fiscalização se constitui nos Conselhos de Saúde, também 

inseridos nos três níveis federativos, constituindo-se no universo integrado por legítimos 

representantes de todos os interessados para o fiel cumprimento das demandas da saúde, 

agrupando distintos e jurídicos interesses dos gestores, prestadores de serviços, usuários, 

profissionais da área medica e da saúde. Nos termos previstos no artigo 1º, parágrafo 2º da 

Lei nº 8.142/1990, possuem os Conselhos de Saúde atribuições legais que incluem a área de 

planejamento, controle, finanças e articulação com a sociedade, além de competências na 

esfera de execução, ao participarem da cadeia decisória, enquanto instâncias deliberativas na 

administração do Sistema.  

Estampadas as bases de direito material, que contemplam o fundamento jurídico para 

se postular o exercício do direito à saúde, para o fornecimento dos serviços especializados dos 

cuidados paliativos, na órbita do Serviço Público, insta sublinhar a análise desta situação 

jurídica, sob o viés processual, mediante instrumentos legais que asseguram o livre acesso do 

cidadão à justiça, com ênfase nas tutelas coletivas. 

É cristalina a situação hoje vivida em nossos Tribunais, quanto à importância das 

demandas coletivas, sendo vozes marcantes em nossa recente jurisprudência
96

, marcadamente 

como instrumento processual de eficácia em prol dos interesses de toda a coletividade.  

O amplo leque de utilização das demandas coletivas, aos  moldes da ação civil 

pública e mandado de segurança coletivo, nos dias de hoje, visa proteger os interesses da 

coletividade contra a omissão administrativa, que – sob a veste da reserva do possível – deixa 
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 Mandado de Segurança. Constitucional. Saúde Pública. É fato público e notório que o sistema de saúde no 

Município do Rio de Janeiro encontra-se caótico, tendo as próprias autoridades municipais admitido - através da 

grande imprensa - grandes dificuldades em sua administração. Por outro lado, as precaríssimas condições em que 

se encontra o setor de emergência do Hospital Salgado Filho, constituem grave risco à saúde da população em 

geral, valendo observar que a falta de pessoal e medicamentos implica em que se considere, na prática, que os 

serviços não estão sendo prestados. A população tem direito a atendimento eficiente da Administração Pública e 

os médicos têm direito líquido e certo a trabalhar em condições que possam oferecer serviços com um mínimo 

de qualidade a seus pacientes. Aqui não se está tratando de questiúnculas concernentes ao embelezamento da 

cidade, obras públicas, questões tributárias ou patrimoniais. O caso é de saúde pública que afeta as pessoas mais 

carentes da população as quais não podem dispensar os serviços públicos para cuidar de sua saúde. Trata-se, 

portanto, de uma questão que envolve a vida e morte. Recurso desprovido. 0033686-08.2005.8.19.0000 – 

Mandado de Segurança. 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
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de condignamente prestar os mínimos serviços públicos de assistência à saúde, indo contra o 

interesse público, tornando-se ferramenta de participação da sociedade, frente à administração 

pública, assumindo papel de verdadeiro instrumento de democracia participativa. 

Assim sendo, há interesse jurídico e legitimidade processual, própria dos órgãos 

intitulados como integrantes dos Conselhos de Saúde, por exemplo, para postular 

judicialmente, de forma coletiva, a prestação dos serviços de assistência à saúde, no âmbito do 

SUS, em especial aos relacionados aos cuidados paliativos, mormente diante da notória 

carência de condições de trabalho nas unidades hospitalares. 

Ressalvas à parte, saindo da esfera dos interesses coletivos, frente à omissão do 

Estado em propiciar os cuidados paliativos nas unidades públicas que integram o SUS, no 

âmbito da medicina suplementar, sob a regulação da Agência Nacional de Saúde - ANS, tem-

se o mesmo problema. Mais precisamente, não constam os cuidados paliativos no Rol de 

Procedimentos
9798

 baixado pela Agência Nacional de Saúde – ANS anualmente, o que 

demonstra que diante da importância de serem cumpridas as deliberações de última vontade 

dos doentes terminais, mesmo no ambiente da saúde suplementar, utilizada por parte mínima 

da População Brasileira, camadas mais aquinhoadas da sociedade. 

Em tese, da mesma forma que no âmbito da saúde pública, há possibilidade de um 

possível ajuizamento de demanda coletiva, à luz do que preceitua o direito material na 

hipótese, na modelagem prevista na Lei nº 9656/1998, visando garantir o acompanhamento 

ambulatorial e hospitalar por Equipe Especializada de Cuidados Paliativos, com vistas a 

garantir as deliberações de última vontade dos doentes terminais. Paralelemente, quanto ao 

direito processual, a legitimação e cabimento dos provimentos coletivos, visando assegurar os 

direitos dos doentes terminais, partiriam da aplicação do disposto no artigo 5º, lei 7345/85 e 

artigos 81 e 82, CDC, de modo a utilizar a ação civil pública pelos respectivos órgãos 

coletivos. 
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 Disponível em: <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/4192-planos-de-saude-vao-oferecer-18-

novos-procedimentos-a-partir-de-2018>. Acesso em: 11 nov. 2017, 11:28. 
98

 É a lista de procedimentos, que contempla consultas, exames e tratamentos diversos, de caráter mínimo, que as 

Empresas Operadoras de Planos de Saúde e afins são obrigadas a oferecer aos beneficiários/consumidores, 

conforme estabelecido pelo artigo 10, § 4º da Lei 9.656/1998: Art. 10. É instituído o plano-referência de 

assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 

tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou 

similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as 

exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei. 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/4192-planos-de-saude-vao-oferecer-18-novos-procedimentos-a-partir-de-2018
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/4192-planos-de-saude-vao-oferecer-18-novos-procedimentos-a-partir-de-2018
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4.2 O CENÁRIO JURÍDICO EM PORTUGAL 

 

 

A Constituição Portuguesa, em seus artigos 1º e 64º, respectivamente, proclama a 

dignidade da pessoa humana e o direito à proteção da saúde, atribuindo obrigação ao Estado, 

com vistas a garantir, dentre outros deveres, o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição econômica, aos cuidados da medicina preventiva, 

curativa e de reabilitação. O direito à saúde é correlato ao direito fundamental à liberdade que, 

embora não explicitamente, integra o direito à autodeterminação, que não exclui a 

possibilidade de o doente optar por eventual recusa de tratamentos médicos.  

Nesta linha, seguem disciplinados na Constituição Portuguesa os direitos 

fundamentais à liberdade de consciência (artigo 41, nº 1º), à integridade pessoal (artigo 25, nº 

1) e ao livre desenvolvimento da personalidade (artigo 26). Por sua vez, o art. 24, nº 1 da 

Constituição Portuguesa estabelece a base de proteção à inviolabilidade da vida, que produz 

efeitos jurídicos de primeira grandeza. 

A legislação infraconstitucional que trata da matéria está circunscrita à aplicação de 

algumas disposições do Código Civil Português e do Código Penal Português, que 

tangenciam temas como a expressão da vontade
99

, capacidade
100101

, mandato e 

representação
102

 e a tipificação dos crimes relacionados a morte assistida
103

, respectivamente.  

No plano do direito penal português, merecem relevo os apontamentos feitos por 

André G. Dias Pereira e Mafalda Francisco Matos (2017, p. 272-273), ao relacionar os 

contornos que envolvem a análise jurídica do valor da vida como bem tutelado, tecendo 

comentários correlacionados à relevância do bem jurídico liberdade e autodeterminação: 

                                                           
99

 ARTIGO 246º (Falta de consciência da declaração e coacção física) A declaração não produz qualquer efeito, 

se o declarante não tiver a consciência de fazer uma declaração negocial ou for coagido pela força física a emiti-

la; mas, se a falta de consciência da declaração foi devida a culpa, fica o declarante obrigado a indemnizar o 

declaratário.  
100

 ARTIGO 67º (Capacidade jurídica) As pessoas podem ser sujeitos de quaisquer relações jurídicas, salvo 

disposição legal em contrário; nisto consiste a sua capacidade jurídica. 
101

 SECÇÃO V Incapacidades SUBSECÇÃO I Condição jurídica dos menores ARTIGO 122º (Menores) 33 É 

menor quem não tiver ainda completado dezoito anos de idade. (Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11) 

ARTIGO 123º (Incapacidade dos menores) Salvo disposição em contrário, os menores carecem de capacidade 

para o exercício de direitos. ARTIGO 124º (Suprimento da incapacidade dos menores) A incapacidade dos 

menores é suprida pelo poder paternal e, subsidiariamente, pela tutela, conforme se dispõe nos lugares 

respectivos. 
102

 DIVISÃO II Representação voluntária ARTIGO 262º (Procuração) 1. Diz-se procuração o acto pelo qual 

alguém atribui a outrem, voluntariamente, poderes representativos. 2. Salvo disposição legal em contrário, a 

procuração revestirá a forma exigida para o negócio que o procurador deva realizar. 
103

 Adiante serão tratados conjuntamente os artigos 134 e 135 do Código Penal Português e as disposições 

referentes à Lei 25/2012. 
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Aliás, considerar a vida como um bem supra individual cuja tutela se 

efetivaria erga omnes – incluindo aí, até, o próprio portador desse bem 

jurídico – mostrar-se-ia contrário aos princípios jurídicos fundamentais de 

um Estado de direito, cujas raízes históricas são indissociáveis de uma 

compreensão liberal-individualista da realidade humana e social. 

Como podemos inferir, a relevância da bem jurídica liberdade e 

autodeterminação é fortemente considerada. E também o é, desde logo, pelo 

artigo 156º do CP, que – prevendo o crime de intervenção e tratamentos 

médicos-cirúrgicos arbitrários, abarca as intervenções e tratamentos médico-

cirúrgicos que, por preencherem os requisitos do artigo 150º do CP, não 

preenchem um ilícito típico de ofensa à integridade física, mas que vem a ser 

realizados sem o consentimento do paciente. Este artigo afasta a 

incriminação das ofensas corporais e tem como bem jurídico tutelado a 

autodeterminação do paciente, a liberdade de dispor do corpo e da própria 

vida. 

 

Tais normas jurídicas foram a base, enquanto não havia legislação própria, e ainda 

são as que dão lastro ao cumprimento da vontade do paciente, constante das DAV, após o 

advento da Lei 25/2012, cuja aplicação a ela complementa.  

Conforme aduzem André G. Dias Pereira e Geraldo Rocha Ribeiro (2014, p. 121), 

longo foi o caminho a ser trilhado pela sociedade portuguesa, até o consenso, que redundou na 

legislação própria: 

 

Após um debate longo que se iniciou em 2006 e após algum 

amadurecimento do debate científico e político, a Comissão de Saúde da 

Assembleia da República conseguiu alcançar um texto que veio a merecer a 

aprovação por unanimidade no plenário do Parlamento português. 

A recusa antecipada chegou a ser apresentada na opinião pública como um 

tema fraturante; mas através da imposição de um procedimento rigoroso 

(formalização junto do Notário), o legislador encontrou a chave de resolução 

desse conflito bioético. 

Sendo doutrina comum que o doente tem o direito de recusar tratamento, 

mesmo que isso cause uma diminuição do seu tempo de vida, já o direito a 

uma recusa antecipada foi objeto de densa e dura discussão na opinião 

pública e entre especialistas de bioética em Portugal. 

 

Acrescente-se, ainda, o suporte ético-profissional que possuem os médicos para a 

realização dos procedimentos e condutas relacionadas à boa prática, no que toca a assistência 

do paciente terminal, por força dos preceitos que constam do Regulamento de Deontologia 

Médica Português
104

.  

                                                           
104

 CAPÍTULO II. Fim da vida. Artigo 65. O fim da vida. 1 - O médico deve respeitar a dignidade do doente no 

momento do fim da vida. 2 - Ao médico é vedada a ajuda ao suicídio, a eutanásia e a distanásia. Artigo 66. 
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Este, quando legal, deve ser conjugado com o histórico da Lei, ou seja, todo o 

caminho trilhado pela sociedade portuguesa até que se chegasse à sua promulgação. Para 

tanto, deve-se reascender a primeira regra que fundamentava, de forma ainda insipiente, as 

diretivas, qual seja, o disposto no artigo 9.º da Convenção Europeia sobre os Direitos do 

Homem e a Biomedicina
105

, ratificada por Portugal em 2001
106

.  

Afora não se constituir em norma de caráter cogente (diploma normativo 

internacional não vinculante - soft law), que viesse a obrigar o médico a respeitar a vontade 

anteriormente manifestada pelo paciente, quanto à realização de uma intervenção médica, esta 

diretriz legal já apontava o caminho para o respeito a esta manifestação de vontade. Em outras 

palavras, apesar de se constituir em mera recomendação genérica, passível de várias 

interpretações, o fato é que teve o mérito de representar o primeiro passo na formulação de 

um texto legal, em relação às diretivas. 

A atuação da Associação Portuguesa de Bioética (APB) foi primordial para a adoção 

das diretivas, com base em diversos instrumento, como o parecer P/05/APB/06 sobre os 

fundamentos do testamento vital; o projeto P/06/ APB/06 sobre as diretivas antecipadas de 

vontade; o Guidelines P/11/APB/08; o parecer P/16/APB/09 sobre as directivas antecipadas; o 

estudo E/17/APB/10 sobre o testamento vital; e a proposta P/19/APB/10 sobre o modelo de 

documento de diretivas antecipadas (MABTUM; MARCHETTO, 2015, p. 102). 

Destaque-se, em desfecho, que o Projeto P/06/ APB/06 sobre as diretivas antecipadas 

de vontade acabou por se constituir nas bases da aprovação legislativa que deram origem ao 

texto da Lei 25/2012, que será adiante analisado.  

 

 

4.2.1 A LEI N.º 25/2012: MARCO LEGAL DAS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE, 

SOB A FORMA DO TESTAMENTO VITAL E DA PROCURAÇÃO DE CUIDADOS DE 

SAÚDE 

 

                                                                                                                                                                                     
Cuidados paliativos. 1 - Nas situações de doenças avançadas e progressivas cujos tratamentos não permitem 

reverter a sua evolução natural, o médico deve dirigir a sua ação para o bem-estar dos doentes, evitando a 

futilidade terapêutica, designadamente a utilização de meios de diagnóstico e terapêutica que podem, por si 

próprios, induzir mais sofrimento, sem que daí advenha qualquer benefício. 2 - Os cuidados paliativos, com o 

objetivo de minimizar o sofrimento e melhorar, tanto quanto possível, a qualidade de vida dos doentes, 

constituem o padrão do tratamento nas situações a que o número anterior se refere.  
105

 A vontade anteriormente manifestada no tocante a uma intervenção médica por um paciente que, no momento 

da intervenção, não se encontre em condições de expressar a sua vontade, será tomada em conta. Disponível em: 

<http://direitoshumanos.gddc.pt/3_19/IIIPAG3_19_2.htm>. Acesso em: 13 jan. 2018, 20:21. 
106

 Artigo 9º. “A vontade anteriormente manifestada no tocante a uma intervenção médica por um paciente que, 

no momento da intervenção, não se encontre em condições de expressar a sua vontade, será tomada em conta” 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_19/IIIPAG3_19_2.htm
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Com o advento da Lei n.º 25/2012, que regulamenta as DAV, restou designada sob a 

forma de testamento vital a possibilidade de se nomear o Procurador para os cuidados da 

saúde, tudo devidamente registrado em um cadastro próprio e unificado, perante o Registo 

Nacional do Testamento Vital. 

Este Procurador
107

 para os cuidados de saúde se constituirá, em regra, na pessoa 

escolhida pelo outorgante das diretivas, que conferirá especiais poderes de representação, 

suficientes para deliberar sobre os cuidados (tratamento, assistência, procedimentos) que o 

paciente irá ou não receber, quando este não se encontre capaz de expressar a sua vontade 

pessoal, de forma autônoma. 

Em assim sendo, segundo a dicção desta lei especial, as DAV compreendem, como 

definição, um instrumento unilateral e revogável a qualquer momento pelo próprio 

outorgante, o qual deve ser maior civilmente e capaz, gozando de suas perfeitas condições 

mentais. Aqui, merece atenção a preocupação do Legislador em assegurar de forma explícita a 

possibilidade de revogação das disposições que integraram suas diretivas
108

 
109

.  

Esta manifestação antecipada de vontade deve ser feita de forma consciente, livre e 

esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde (assistência e tratamento médicos) que 

deseja (ou não) receber, na hipótese de se encontrar incapaz de expressar a sua vontade 

pessoal.  

São dignas de nota as disposições permitidas, as quais seguem de forma resumida, a 

saber: (i) não ser submetido a tratamento de suporte artificial das suas funções vitais; (ii) não 

ser submetido a tratamento fútil ou desproporcional, especialmente às relacionadas às 

medidas de alimentação e hidratação artificiais que apenas visem retardar o processo natural 

                                                           
107

  A Lei faz menção à possibilidade de se constituírem dois Procuradores para cuidados de saúde, pois em caso 

de impedimento de qualquer natureza, o Procurador principal poderá ser substituído por um segundo Procurador, 

evitando qualquer prejuízo às vontades e dos desejos do outorgante, quanto ao cumprimento das respectivas 

diretivas. (Artigo 11, item 5) 
108

 Artigo 8.º Modificação ou revogação do documento: 1 – O documento de diretivas antecipadas de vontade é 

revogável ou modificável, no todo ou em parte, em qualquer momento, pelo seu autor. 2 – Sem prejuízo do 

disposto no n.º 4, a modificação do documento de diretivas antecipadas de vontade está sujeita à forma prevista 

no artigo 3.º 3 – O prazo de eficácia do documento de diretivas antecipadas de vontade é renovado sempre que 

nele seja introduzida uma modificação. 4 – O outorgante pode, a qualquer momento e através de simples 

declaração oral ao responsável pela prestação de cuidados de saúde, modificar ou revogar o seu documento de 

diretivas antecipadas de vontade, devendo esse facto ser inscrito no processo clínico, no RENTEV, quando aí 

esteja registado, e comunicado ao procurador de cuidados de saúde, quando exista.  
109

 Artigo 14.º Extinção da procuração: 1 – A procuração de cuidados de saúde é livremente revogável pelo seu 

outorgante. (...) 
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de morte; (iii) receber os cuidados paliativos adequados ao quadro clínico
110

; (iii) não ser 

submetido a tratamento experimental. 

A formalização é procedida mediante documento escrito, assinado presencialmente 

perante servidor do Registo Nacional do Testamento Vital ou Notário, devendo dele constar a 

identificação completa do outorgante, o lugar, a data e a hora da sua assinatura, as situações 

clínicas em que as diretivas produzem efeitos, as instruções relacionadas aos cuidados de 

saúde que o outorgante deseja ou não receber, cuja redação poderá contar com a colaboração 

de um médico assistente, além das eventuais declarações de renovação, alteração ou 

revogação das diretivas.  

A Lei elenca as limitações ao ato de dispor sobre as diretivas, as quais não serão 

dotadas de efeitos jurídicos, caso sejam reputadas contrárias à legislação, à ordem pública e às 

boas práticas. No mesmo sentido, milita o entendimento segundo o qual não seria cabível 

estabelecer disposição que permitisse o cumprimento de determinada conduta que pudesse 

provocar deliberadamente a morte não natural e evitável, tal como prevista nos artigos 134 e 

135 do Código Penal Português
111

, tipos penais característicos das condutas delituosas 

insertas à morte assistida.  

Ainda sob o âmbito penal, considerando que os instrumentos de Testamento Vital 

espelham (ou pelo menos deveriam espelhar), mesmo que indiretamente, a obtenção do 

consentimento informado, há de se sublinhar que o Código Penal pune as intervenções e 

tratamentos médico-cirúrgicos realizados sem o consentimento do paciente, que só é 

considerado eficaz se o paciente tiver, em princípio, sido devidamente esclarecido sobre o 

diagnóstico e a índole, alcance, envergadura e possíveis consequências dos mesmos.
112

 

                                                           
110

 Considerando que os cuidados paliativos se constituem medida terapêutica que visa propiciar um maior 

conforto e qualidade de vida ao paciente terminal, reduzindo a dor e sintomas da doença, estar-se-ia a sugerir que 

o Legislador Português considerou uma única situação de terminalidade, qual seja, a ortotanásia. Por este 

raciocínio, não haveria espaço para se garantir às diretivas, quando o outorgante pretenda prolongar a todo custo 

sua vida, situação que estaria próxima à distanásia, considerando que existe a previsão legal que autoriza o 

outorgante a se recusar a se submeter a tratamentos e procedimentos desproporcionais.   
111

 Artigo 134º Homicídio a pedido da vítima: 1 - Quem matar outra pessoa determinado por pedido sério, 

instante e expresso que ela lhe tenha feito é punido com pena de prisão até 3 anos. 2 - A tentativa é punível. 

Artigo 135º Incitamento ou ajuda ao suicídio. 1- Quem incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda 

para esse fim, é punido com pena de prisão até 3 anos, se o suicídio vier efectivamente a ser tentado ou a 

consumar-se. 2 - Se a pessoa incitada ou a quem se presta ajuda for menor de 16 anos ou tiver, por qualquer 

motivo, a sua capacidade de valoração ou de determinação sensivelmente diminuída, o agente é punido com 

pena de prisão de 1 a 5 anos.  
112

 Artigo 156º Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários 1 - As pessoas indicadas no artigo 150º 

que, em vista das finalidades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento do 

paciente são punidas com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 2 - O facto não é punível quando o 

consentimento: a) Só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para a vida ou perigo grave para o 
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Os outorgantes devem demonstrar, conjuntamente, serem maiores de idade, que não 

se encontram interditados, sendo capazes de dar o seu consentimento consciente, livre e 

esclarecido, sendo certo que manifestações de vontade que não tenham sido expressadas de 

forma clara e inequívoca são consideradas inexistentes, não surtindo consequências jurídicas. 

Outro ponto que merece ser sublinhado se consubstancia na aferição da eficácia do 

instrumento que venha a traduzir as diretivas do outorgante, cujas disposições devem ser 

respeitadas, com vigência de 05 anos
113

, uma vez que conste o respectivo instrumento no 

Registro Nacional do Testamento Vital ou a partir do momento em que diretamente seja 

entregue à equipe médica, pelo outorgante ou por seu procurador de cuidados de saúde, 

devendo neste último caso constar em prontuário médico. 

Não haverá eficácia, caso seja verificado evidente desatualização da vontade do 

outorgante, em virtude do progresso dos meios terapêuticos. Deste modo, conforme já foi 

objeto de estudo no presente trabalho – em especial quando foram tratados os aspectos que 

legitimavam as objeções às DAV, segundo o entendimento da doutrina argentina –, o avanço 

tecnológico da medicina, muito embora seja desejado e querido por todos, sempre foi motivo 

de receio ao cumprimento das vontades do paciente terminal.  

Esta situação estaria materializada no caso, a título de mera ilustração, de uma 

doença que à época da lavratura do instrumento público das DAV fosse considerada incurável 

e no momento do cumprimento das diretivas, não mais fosse. Neste exemplo, a possibilidade 

de não eficácia das DAV, por força de Lei, traduz-se primordial para garantir maior segurança 

e tranquilidade a todos os envolvidos na assistência, bem como ao próprio paciente.  

Uma interessante excludente para o cumprimento das diretivas está consubstanciada 

na situação que importe em um caso de urgência ou de perigo imediato para a vida do 

paciente, estando autorizada a equipe responsável pela prestação de cuidados médicos, a não 

                                                                                                                                                                                     
corpo ou para a saúde; ou b) Tiver sido dado para certa intervenção ou tratamento, tendo vindo a realizar-se 

outro diferente por se ter revelado imposto pelo estado dos conhecimentos e da experiência da medicina como 

meio para evitar um perigo para a vida, o corpo ou a saúde; e não se verificarem circunstâncias que permitam 

concluir com segurança que o consentimento seria recusado. 3 - Se, por negligência grosseira, o agente 

representar falsamente os pressupostos do consentimento, é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena 

de multa até 60 dias. 4 - O procedimento criminal depende de queixa. Artigo 157º Dever de esclarecimento - 

Para efeito do disposto no artigo anterior, o consentimento só é eficaz quando o paciente tiver sido devidamente 

esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do 

tratamento, salvo se isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem conhecidas pelo paciente, 

poriam em perigo a sua vida ou seriam susceptíveis de lhe causar grave dano à saúde, física ou psíquica 
113

 Artigo 7.º Prazo de eficácia do documento: 1 – O documento de diretivas antecipadas de vontade é eficaz por 

um prazo de cinco anos a contar da sua assinatura. 2 – O prazo referido no número anterior é sucessivamente 

renovável mediante declaração de confirmação do disposto no documento de diretivas antecipadas de vontade, 

de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 3º. 
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considerar a prévia manifestação da vontade do doente, levando-se em conta que esta demora 

poderá implicar demora que agrave de forma previsível os riscos para a vida ou a saúde do 

outorgante. 

Retornando ao tema objeção da consciência dos médicos, importa neste momento 

aduzir que este direito tem assento no disposto no artigo 9º da Lei, o qual prevê a expressa 

garantia ao exercício desta prerrogativa profissional
114

. A única exigência legal é a necessária 

indicação que o médico deve fazer, quanto a qual específica disposição das diretivas 

antecipadas ele está a se referir, sendo assegurado ao paciente ter sua assistência substituída 

por outros profissionais de saúde e/ou outra unidade, para que não haja prejuízo a sua 

assistência.  

Existem dois impedimentos legais quanto à escolha do Procurador de cuidados de 

saúde, na medida em que não poderão ser nomeados funcionários do Registo Nacional do 

Testamento Vital e do Ofício Notarial, que tenham participado das diretivas, bem como os 

titulares (proprietários e os gestores) das unidades que prestam a assistência relacionada ao 

tratamento do paciente/outorgante. 

Por força da aplicação do disposto no artigo 14, que regula a extinção da procuração, 

dentre suas causas, situa-se a possibilidade da renúncia do procurador aos poderes que lhes 

foram confiados, o qual deverá informar o outorgante sobre seu ato, por escrito, dando-lhe, 

assim, plena ciência. 

Quanto ao instrumento de Procuração de cuidados de saúde propriamente dito, tem-

se que é o documento no qual se atribui a uma determinada pessoa, de forma gratuita e 

voluntária, poderes de representação relativos exclusivamente aos cuidados que serão 

exercidos quando o outorgante se encontrar incapaz de expressar pessoal e autonomamente 

sua vontade. Considerando que este tipo de procuração não se afasta da regra constante na 

Divisão II do Código Civil Português, que regula a Representação Voluntária, muito embora 
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 Artigo 12. Objeção de consciência: 1 - O médico tem o direito de recusar a prática de ato da sua profissão 

quando tal prática entre em conflito com a sua consciência, ofendendo os seus princípios éticos, morais, 

religiosos, filosóficos, ideológicos ou humanitários. 2 - A objeção de consciência é manifestada perante situações 

concretas em documento que pode ser registado na Ordem, assinado pelo médico objetor e comunicado ao 

diretor clínico do estabelecimento de saúde, devendo a sua decisão ser comunicada ao doente, ou a quem no seu 

lugar prestar o consentimento, em tempo útil. 3 - A objeção de consciência não pode ser invocada em situação 

urgente e que implique perigo de vida ou grave dano para a saúde, se não houver outro médico disponível a 

quem o doente possa recorrer. 4 - O médico objetor não pode sofrer qualquer prejuízo pessoal ou profissional 

pelo exercício do seu direito à objeção de consciência. Regulamento de Deontologia Médica. Regulamento n.º 

707/2016. Diário da República n.º 139/2016, Série II de 2016-07-21 
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estabeleça algumas disposições especiais, são aplicáveis, com as necessárias adaptações, os 

artigos 262, 264 e nos itens 1 e 2 do artigo 265 da referida Lei Civil
115

.  

Os efeitos desta específica representação de cuidados da saúde se espraiam nas 

relações de assistência ao paciente, sendo certo que as deliberações tomadas pelo procurador 

nomeado para esta finalidade, obviamente dentro dos limites dos poderes que lhe foram 

confiados, devem ser respeitadas e cumpridas por todos os integrantes desta assistência 

médica. 

Anote-se que nas situações jurídicas e de fato que venham a se constituir em 

conflitos de interesses entre as disposições formuladas no instrumento das DAV e 

manifestada vontade do procurador de cuidados de saúde, prevalece, nos termos do artigo 13, 

a vontade do outorgante.  

Esta solução dada pelo Legislador Português visa solucionar hipóteses que podem 

acontecer em determinadas famílias, nas quais o outorgante seja, por exemplo, seu arrimo e o 

respectivo procurador, seu dependente econômico. Em assim considerando, poderá em tese o 

Procurador querer que o paciente permaneça vivo o maior tempo possível, com vistas ao 

recebimento de uma aposentadoria, a título de ilustração, que seja suficiente para o sustento 

comum, o que levaria à pretensão pela prática da distanásia, que colide com a possível 

vontade do paciente, em ser submetido aos cuidados paliativos (ortotanásia), que geralmente 

leva a um tempo mais curto de vida. Sábia, assim, a disposição legal, em comento. 

Apesar do acima colocado, Luciana Dadalto (2013, p. 116-117) entoa voz crítica ao 

conteúdo da Lei, ao discorrer sobre imprecisão terminológica que rondou o tratamento dado 

pelo Legislador Português, quanto aos conceitos relacionados às DAV e ao Procurador para 

Cuidados de Saúde: 
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 DIVISÃO II Representação voluntária  

ARTIGO 262º (Procuração) 1. Diz-se procuração o acto pelo qual alguém atribui a outrem, voluntariamente, 

poderes representativos. 2. Salvo disposição legal em contrário, a procuração revestirá a forma exigida para o 

negócio que o procurador deva realizar. (...) ARTIGO 264º (Substituição do procurador) 1. O procurador só pode 

fazer-se substituir por outrem se o representado o permitir ou se a faculdade de substituição resultar do conteúdo 

da procuração ou da relação jurídica que a determina. 2. A substituição não envolve exclusão do procurador 

primitivo, salvo declaração em contrário. (...) ARTIGO 265º (Extinção da procuração) 1. A procuração extingue-

se quando o procurador a ela renuncia, ou quando cessa a relação jurídica que lhe serve de base, excepto se outra 

for, neste caso, a vontade do representado. 2. A procuração é livremente revogável pelo representado, não 

obstante convenção em contrário ou renúncia ao direito de revogação. 3. Mas, se a procuração tiver sido 

conferida também no interesse do procurador ou de terceiro, não pode ser revogada sem acordo do interessado, 

salvo ocorrendo justa causa. 
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A verdade é que a lei 25/2012 contém uma clara confusão terminológica, vez 

que iguala a declaração prévia de vontade para fim da vida às DAV e trata o 

mandato duradouro, lá chamado de procurador para cuidados em saúde, 

como outro instituto jurídico, olvidando-se que as DAV são um gênero do 

qual fazem parte a declaração prévia de vontade para fim da vida e o 

mandato duradouro. Ademais, estabelece um prazo de eficácia para o 

documento, cinco anos, em clara demonstração de contrariedade à natureza 

revogável das DAV. 

Todavia, avança na criação de um registro nacional, RENTEV, 

operacionalizado a aplicação de instituto no país, especialmente por permitir 

o acesso do médico responsável pelo cuidado da pessoa que está incapaz de 

expressar sua vontade livre e autonomamente. 

 

Quanto ao necessário aconselhamento médico, deveria ter o Legislador Português 

inserido expressamente no sistema a figura do respectivo profissional assistente no processo 

de tomada de decisão. Este profissional médico garantiria o esclarecimento e a liberdade do 

paciente que assume antecipadamente uma importante decisão. Entretanto, ao que parece, as 

dificuldades de acesso à assistência médica em algumas regiões do país e a confiança no 

discernimento do cidadão adulto e capaz teriam justificado a ausência desta importante e 

prudente medida (PEREIRA; RIBEIRO, 2014, p. 122). 

 

 

4.2.2. A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTO VITAL (RENTEV) 

 

 

Passados os principais aspectos da Lei, quanto à concretização das diretivas, faz-se 

importante ingressar no estudo que contempla a organização do sistema português, 

coordenado pelo Registo Nacional de Testamento Vital (RENTEV)
116

.  
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 A Associação Portuguesa de Bioética formulou Projeto de Lei nº P/06/APB/06 com o objetivo de regular o 

exercício do direito a formular as DAV, no âmbito da prestação de cuidados de saúde. É ainda criado o Registo 

Nacional de Diretivas Antecipadas de Vontade (RENDAV) com o objetivo de facilitar a aplicação em todo o 

território nacional das diretivas expressas pelos pacientes e formalizadas de acordo com o disposto no presente 

diploma. Constituindo os dados relativos à saúde da pessoa dados pessoais sensíveis, o tratamento deles feito no 

aludido registro deve processar-se segundo o disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a Lei de Proteção de 

Dados Pessoais (...) “CAPÍTULO III Registo Nacional de Directivas Antecipadas de Vontade Artigo 20.º 

Criação do RENDAV 1. É criado no Ministério da Saúde um Registo Nacional de Directivas Antecipadas de 

Vontade, informatizado, com a finalidade de organizar e manter actualizada, quanto aos cidadãos nacionais, 

apátridas e estrangeiros residentes em Portugal, a informação relativa à existência de documentos de directivas 

antecipadas de vontade. 2. O RENDAV deve ser regulamentado e iniciar a sua actividade até 1 de janeiro de 

2009. 3. O outorgante pode inscrever, se assim o desejar, no RENDAV, a assinatura, a modificação ou a 

revogação, do documento de directivas antecipadas de vontade. 4. A inscrição no RENDAV tem apenas valor 

declarativo, sendo os documentos de directivas antecipadas de vontade nele não inscritos eficazes desde que 

tenham sido formalizados de acordo com o disposto neste diploma. 5. O tratamento dos dados pessoais contidos 
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Este sistema registral tem por finalidade manter de forma organizada e atualizada a 

informação e documentação relativas aos instrumentos de diretivas antecipadas de vontade e 

da procuração de cuidados de saúde firmadas pelos cidadãos nacionais, estrangeiros e 

apátridas, residentes em Portugal, junto ao Ministério da Saúde do Governo Português.  

Para que seja procedido este registro, o outorgante pode apresentar presencialmente o 

respectivo documento no RENTEV, ou enviá-lo por correio registrado, devendo, neste caso, a 

assinatura do outorgante ser reconhecida em cartório, cuja cópia será enviada ao interessado 

(outorgante ou seu procurador), após os procedimentos administrativos, conforme estampado 

no artigo 16.  

O mesmo artigo 16.º, no item de n.º 1 se refere à hipótese na qual o Testamento Vital 

ou a procuração de cuidados de saúde não estejam inscritas no RENTEV, garantindo, todavia, 

plena e inteira eficácia, desde que tenham sido formalizadas de acordo com o disposto na 

presente lei, de modo que possa ser considerada expressão clara e inequívoca da vontade do 

outorgante. 

Deflui-se que, por vontade do Legislador, estejam ou não registradas no RENTEV, o 

Testamento Vital e/ou a procuração de cuidados de saúde terão eficácia.  

O que importa é que suas respectivas disposições espelhem o cumprimento dos 

requisitos legais e venham, no momento próprio, a ser de conhecimento da equipe, que irá 

assistir o outorgante. Vale, em consequência, muito mais a certeza do pleno conhecimento da 

equipe médica, não sendo imprescindível o eventual registro no RENTEV. 

Em ambas as situações, o conhecimento da equipe se dará, seja pela consulta das que 

forem registradas no RENTEV, seja pela entrega pessoal, a ser feita pelo próprio outorgante 

ou por seu procurador de cuidados de saúde.  

Do mesmo modo, quando haja revogação do Testamento Vital e/ou a procuração de 

cuidados de saúde e estes tenham sido registados no RENTEV, deverão merecer o devido 

cancelamento.  

                                                                                                                                                                                     
no RENDAV processa-se de acordo com o disposto na legislação que regula a protecção de dados pessoais. 

Artigo 21.º Consulta de dados 1. Os estabelecimentos de saúde estão directamente ligados ao ficheiro 

automatizado do RENDAV devendo verificar, no momento da prestação de cuidados de saúde a pessoa incapaz 

de expressar de forma livre e autónoma a sua vontade, a existência, naquele registo, de documento de directivas 

antecipadas de vontade. 2. Para efeitos do disposto no número anterior serão celebrados protocolos entre os 

estabelecimentos de saúde e o RENDAV.” Disponível em: 

<http://www.apbioetica.org/fotos/gca/12802554221200319873p_06_apb_06_testamento_vital.pdf.pdf>. Acesso 

em: 15 jan. 2018, 00:20.  

http://www.apbioetica.org/fotos/gca/12802554221200319873p_06_apb_06_testamento_vital.pdf.pdf
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O RENTEV também se consagra de grande valia, por possibilitar e garantir a 

consulta dos instrumentos do Testamento Vital e da Procuração de cuidados de saúde, por 

parte do médico responsável pela prestação de assistência ao paciente/outorgante, que no 

momento venha a estar incapaz de expressar de forma livre e autônoma a sua vontade, 

afixando-os ao respectivo prontuário médico, dando-se maior segurança a todos os 

envolvidos.  

Além de propiciar maior segurança, o RENTEV também é responsável por conferir e 

assegurar a confidencialidade das informações e dados pessoas constantes nas DAV, 

impondo, por força do que estatui o artigo 18, a todos os integrantes da equipe de assistência 

ao paciente, a obrigação de observar o sigilo profissional, mesmo após o término das suas 

respectivas funções.  

 

 

4.2.3 A CONTRIBUIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA 

VIDA (CNECV) 

 

 

Uma importante instituição para a maior eficácia do sistema português se constitui 

no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV)
117

, que foi criado em 1990 

para atuar junto da Assembleia da República. É um órgão consultivo independente, não 

deliberativo, que tem por objetivo a análise dos dilemas e problemas éticos advindos do 

progresso científico, nas áreas da biologia, da medicina e das demais ciências da vida.  

Sua atuação se reflete na emissão de Pareceres, após criterioso estudo, que podem, 

inclusive, redundar em posicionamentos que venham a colaborar com a concretização das 

diretivas em solo português, sendo importante contribuição a emissão de Parecer que 
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 Órgão independente e consultivo. Apesar de funcionar junto da Assembleia da República, o CNECV é um 

órgão independente. Por essa razão, os seus membros gozam de inteira liberdade de opinião ao emitirem as suas 

reflexões. Não representam as entidades que os designaram nem recebem delas quaisquer instruções. 

Relacionado com o seu carácter de entidade independente está o facto de o CNECV ter uma função meramente 

consultiva, sem qualquer poder decisório. Sendo a reflexão ética, pela sua intrínseca natureza, sempre uma 

proposta e nunca uma pretensão impositiva, os Pareceres aprovados não têm caráter vinculativo. Uma 

bioeticocracia tiraria à bioética a independência que lhe é indispensável como expressão de uma consciência 

pública. O poder dos Pareceres do CNECV reside apenas na força da razão de que porventura disponham. Nesse 

sentido, é encorajador verificar que muitos dos Pareceres do CNECV foram já tomados em consideração pelo 

legislador, pelo menos parcialmente, permitindo sair de alguns impasses ou colmatando lacunas existentes. 

Conforme os casos, a influência dos Pareceres do CNECV deu-se antes, durante ou depois da elaboração de 

processos legislativos, isto é, como impulso para que eles se iniciassem, como contribuição durante a sua feitura, 

ou como apreciação crítica de legislação entretanto aprovada. Disponível em: 

<http://www.cnecv.pt/historial.php>. Acesso em: 12 jan. 2018, 23:09.  

http://www.cnecv.pt/historial.php
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estabeleceu as linhas gerais para confecção da Proposta de Portaria relativa ao modelo das 

DAV, visando a regulamentação do disposto no artigo 3º, item 3 da Lei, ora estudada, de nº 

25/2012.
118

  

Neste Parecer são estabelecidas menções textuais que deveriam ser incorporadas a 

uma proposta de minuta das DAV, de uso facultativo pelo outorgante, que serviriam de 

adequado e claro paradigma para confecção das diretivas, atribuindo maior segurança ao que 

será incluído no inteiro teor do respectivo Instrumento, facilitando a compreensão e 

entendimento do que efetivamente se traduz como a vontade e os desejos do aludido 

outorgante.  

Assim sendo, os cuidados médicos a serem realizados se constituiriam na aceitação 

ou recusa de determinados procedimentos, de modo a expressar a real vontade do outorgante, 

desde que a conduta médica seja permitida e de acordo com a boa prática, estando expresso 

textualmente o desejo (i) da utilização das medidas paliativas (incluindo hidratação oral 

mínima ou subcutânea); (ii) da administração de fármacos necessários para controlar 

efetivamente dores e outros sintomas que possam causar padecimento, angústia ou mal-estar, 

ainda que venha a reduzir a expectativa de vida do paciente; (iii) de participar de estudos 

experimentais, investigação científica ou ensaios clínicos, visando a busca para a cura de 

doenças então incuráveis; (iv) de ser prestada assistência religiosa, segundo a crença do 

outorgante e suas convicções interiores, quando for decidida pela interrupção dos meios 

artificiais de vida. 

Foi neste sentido que militaram os especialistas que firmaram o Parecer 

69/CNECV/2012, que detalhou, como dito, Proposta de Portaria que regulamenta o Modelo 

de Testamento Vital e o Registro Nacional do Testamento Vital (RENTEV), sugerindo o 

aperfeiçoamento do texto, então redigido pelo Ministério da Saúde do Governo Português: 

 

7. Sob o título “CUIDADOS DE SAÚDE A RECEBER E A NÃO 

RECEBER”, o corpo do texto deverá ter a seguinte redação: “Assim, 

manifesto a minha vontade clara e inequívoca de:”  

a. A nota entre parêntesis “preencher todas as hipóteses aplicáveis” deverá 

ser substituída por “preencher as hipóteses aplicáveis”.  
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 Parecer 69/CNECV/2012 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre as Propostas de 

Portaria que regulamentam o Modelo de Testamento Vital e o Registo Nacional do Testamento Vital 

(RENTEV).  Disponível em: 

<http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1357838805_Parecer%2069%20CNECV%202012%20DAV_aprov

ado.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2018, 11:35.  

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1357838805_Parecer%2069%20CNECV%202012%20DAV_aprovado.pdf
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1357838805_Parecer%2069%20CNECV%202012%20DAV_aprovado.pdf
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b. Reformular as hipóteses sugeridas, substituindo-as apresentadas pelas 

seguintes:  

i. “Não ser submetido a reanimação cardiorrespiratória”  

ii. “Não ser submetido a meios invasivos de suporte artificial de funções 

vitais”  

iii. “Não receber alimentação e hidratação artificial”  

iv. “Interromper tratamentos que se encontrem em fase experimental ou 

participação em programas de investigação científica ou ensaios clínicos, 

para os quais tenha dado prévio consentimento”  

v. “Não autorizar administração de sangue ou derivados”  

 

Contribuição que exterioriza a atuação do CNECV e confere complexa análise dos 

problemas éticos e bioéticos se traduz na hipótese na qual o paciente se encontra em Estado 

Vegetativo Persistente (EVP), surgindo extensa controvérsia quanto à autonomia do indivíduo 

e seu poder de decisão. 

Confrontando com o correlato Parecer 45/CNECV/2005
119

 emitido pelo CNECV, 

antes mesmo da promulgação da Lei 25/2012, tem-se que (i) a análise do paciente em EVP 

deve ser realizada de forma prudente, a partir de um diagnóstico rigoroso sobre o seu real 

estado clínico; (ii) o paciente em EVP tem direito aos cuidados básicos, que incluem a 

alimentação e hidratação artificiais; (iii) toda e qualquer deliberação sobre o início ou a 

suspensão de cuidados básicos do paciente em EVP deve respeitar a vontade do próprio; (iv) o 

tratamento do paciente em EVP deverá envolver toda a equipa médica, bem como a família 

mais próxima e/ou a pessoa de confiança anteriormente indicada, de modo a disponibilizar 

informação conveniente a todo o processo decisório, levando-se em consideração a vontade 

identificável do paciente, nos limites da boa prática médica, segundo a proporcionalidade dos 

meios que melhor sejam adequados ao caso concreto. 

A apreciação mais concreta, referente a traços diretos e específicos das DAV, 

também fez parte do rol de Pareceres emitidos pela CNECV, em especial modo a relacionada 

à transmissão de informações relativas às DAV, que redundou no Parecer 

95/CNECV/2017
120

, que teve como parte conclusiva: 

 

PARECER:   
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 Disponível em: 

<http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273055770_P045_ParecerEVP_versaoFinal.pdf>. Acesso em: 12 

out. 2017, 23:42.  
120

 Disponível em: 

<http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1490120055_Parecer%2095_2017%20DAV_APROVADO.pdf>. 

Acesso em: 13 jan. 2018, 10:26.  

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273055770_P045_ParecerEVP_versaoFinal.pdf
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1490120055_Parecer%2095_2017%20DAV_APROVADO.pdf
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1. O direito dos utentes do sistema nacional de saúde a ser informados sobre 

o modo de efetuar as suas diretivas antecipadas de vontade e a ver 

esclarecidas dúvidas sobre as diretivas que pretendem ver registadas deve ser 

sempre, em todas as circunstâncias, tomado em consideração;   

2. A obrigação de informar os cidadãos sobre o exercício do direito de 

registar as diretivas antecipadas de vontade compete, em primeiro lugar, às 

organizações de saúde na dependência do Ministério da Saúde, por meios 

considerados adequados e proporcionados, com respeito pela não imposição 

de informação a pessoas em situação de particular vulnerabilidade, como são 

os doentes em internamento hospitalar;   

3. O dever dos profissionais de saúde de informar os doentes situa-se 

prioritariamente no domínio da relação terapêutica individual estabelecida. 

Assim, a transmissão da informação que envolva diretivas antecipadas de 

vontade não pode ficar dependente da imposição de uma normativa 

institucional.   

4. Um sistema de garantia da qualidade, sendo relevante em saúde e tendo, 

ele próprio, um valor ético fundamental, deve respeitar os princípios éticos 

inerentes à prática assistencial, nomeadamente, e quanto à matéria em 

apreço, o respeito pela vulnerabilidade das pessoas.    

 

Diante deste recorte, a Lei n.º 25/2012 veio a admitir que as DAV expressem a 

vontade clara e inequívoca do outorgante de não ser submetido a tratamento fútil, inútil ou 

desproporcional ao seu quadro clínico e de acordo com as boas práticas profissionais, 

mormente no que concerne às medidas de suporte básico de vida e às medidas de alimentação 

e hidratação artificiais que apenas visem retardar o processo natural de morte, com respeito à 

confidencialidade das informações pessoais do interessado, mediante sistema integrado que 

estabeleça a centralização de um registro nacional, com prévios pareceres éticos.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Partindo-se dos aspectos e conceitos relativos à terminalidade da vida, passando pelo 

estudo das bases das diretivas antecipadas do doente terminal, principalmente no que diz 

respeito à sua autodeterminação, seguindo no desenvolvimento do presente trabalho pela 

apreciação jurisdicional ibero-americana, até chegarmos à análise dos ordenamentos jurídicos 

do Brasil e de Portugal, tivemos como objetivo maior responder aos questionamentos 

propostos, em especial ao relacionado à hipótese-problema: se, a partir do exame das normas 

jurídicas de nosso país, os princípios e regras existentes são suficientes, em casos concretos, 

para a aplicação das DAV, ou se há necessidade de aprimoramento do atual sistema, mediante 

a edição de lei especial, tomando como paradigma a moldura legal portuguesa. 

É certo que, pelo desenvolvimento do presente trabalho, verificamos que as diretivas 

antecipadas são válidas no atual ordenamento jurídico brasileiro, mesmo ante a inexistência 

de lei específica, em virtude de existirem normas constitucionais e infraconstitucionais que 

convalidam a vontade do paciente terminal. 

Apesar do acima delineado, o vazio legal existente no Brasil, quanto à 

regulamentação específica das DAV, nos leva à constatação de que, conquanto válidas e 

legais, estas são ainda de ocorrência incipiente e pouco divulgadas no meio de nossa 

sociedade. Em consequência, a ausência de legislação específica se traduz em um obstáculo à 

prática das DAV, muito por força da necessidade de se regulamentar importantes aspectos, 

estampados na sequência deste capítulo de conclusão do presente trabalho, a fim de assegurar 

robusta efetividade em nosso país. 

Note-se que a eventual promulgação de uma lei específica serviria para aprimorar a 

confecção das diretivas antecipadas em si (aqui referido na qualidade de testamento vital), até 

porque a questão que envolve o instituto do mandato duradouro (instituição de um procurador 

de cuidados da saúde) está circunscrita aos artigos 653 e seguintes do Código Civil, que 

regulam o mandato e o preenchimento dos requisitos da Lei 8.935/1994, que prevê a 

disciplina dos serviços notariais, não carecendo este último, de acordo com nosso 

posicionamento, de um maior aprimoramento legal. 

Quanto às DAV, nosso posicionamento está alinhado ao modelo legal português, 

endossado pelo magistério de Luciana Dadalto, no sentido de que suas respectivas disposições 

não poderão contemplar a recusa aos cuidados paliativos, considerando que esta específica 
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assistência assegura o princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (constante nas 

Constituições Brasileira e Portuguesa) e, por conseguinte, do direito à morte digna, sendo 

ínsito ao processo da ortotanásia. 

Por conseguinte, conclui-se que somente as disposições que reflitam a recusa a 

procedimentos extraordinários e tratamentos considerados fúteis, diante de quadros clínicos 

irreversíveis, no atual estágio da medicina e que não comportem qualquer esperança de cura 

da doença de que padece o doente terminal, podem ser consideradas válidas.  

Diante dos dilemas postos no curso do tratamento dos doentes em estado considerado 

terminal, as soluções a serem dadas pela equipe de saúde se situam na tentativa de assegurar 

os maiores benefícios possíveis, garantindo-lhes todo o suporte de alívio da dor e do controle 

dos sintomas que venham a reduzir o seu sofrimento, em uma perspectiva de assistência 

integral, que contemple os lados espiritual, social, pessoal e psicológico, visando uma maior 

qualidade de vida até os últimos que precedam sua morte.  

As diretivas antecipadas em nosso país não poderão contemplar disposições 

contrárias ao ordenamento jurídico, o que conduz a que serão consideradas inexistentes 

vontades e desejos do outorgante/paciente que prenunciem, por exemplo, o suicídio assistido 

e a eutanásia. A propósito, além de uma legislação específica que trate das DAV, há de se 

pensar, com vistas a dar maior segurança jurídica aos profissionais médicos que participam da 

assistência dos doentes terminais, na aprovação do Projeto de Reforma do Código Penal, aos 

moldes do Parecer firmado no Senado Federal, citado no presente trabalho, que bem define a 

prática da ortotanásia. 

Para maior segurança e confiabilidade do sistema das DAV em nosso pais, de 

dimensões continentais, somos do entendimento de que devam prevalecer as diretivas 

estabelecidas em instrumentos públicos, lavradas perante o Ofício de Notas, sendo que em ato 

contínuo devam ser as respectivas escrituras públicas – que contenham tanto o testamento 

vital como a cláusula de mandato duradouro, no qual é nomeado um procurador de cuidados 

de saúde – ser registradas e centralizadas em um único acervo cartorário, a exemplo do que 

ocorre em Portugal, com o Registro Nacional do Testamento Vital (RENTAV), matéria que 

poderia ser regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Redobrada atenção tentamos imprimir ao presente trabalho, quando do estudo de três 

importantes aspectos que asseguram a implementação das DAV, quais sejam, a necessária 

previsão de um prazo de eficácia das diretivas, assegurada a convalidação de seus termos por 
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seu outorgante, a exemplo dos cinco anos previstos na modelagem legal portuguesa; a 

possibilidade de modificação ou até mesmo de revogação das DAV, a qualquer momento, 

considerando sua natureza de negócio jurídico revogável; e a disposição prevista em Lei, na 

qual são consideradas ineficazes, por vontade do Legislador ordinário, vontades e desejos que 

estejam, no momento do seu cumprimento, em evidente desatualização com a vontade do 

outorgante, por força do progresso dos meios terapêuticos, decorrentes do avanço científico e 

tecnológico da medicina.  

Desta feita, passamos a mencionar as indagações feitas na introdução do presente 

trabalho, que se prestaram a assinalar o caminho a ser percorrido na parte expositiva, de modo 

a conseguir respondê-las: o arcabouço jurídico existente em nosso país garante a validade das 

DAV, na forma inclusive como vêm sendo praticadas na atualidade? Diante do paradigma 

legal existente em Portugal, especificamente com o advento da Lei 25/2012, seria importante 

a promulgação de lei específica que viesse a regulamentar as DAV, em nosso País, com vistas 

ao aperfeiçoamento do sistema aqui existente? 

Em atenção a estas indagações, considerando o conteúdo do presente trabalho e as 

razões expostas na presente parte conclusiva, passemos às respostas:  

As DAV realizadas atualmente são validas em nosso país, tendo como fundamentos e 

bases legais o disposto na Resolução CFM nº 1805/2006 c/c Resolução CFM nº 1995/2012, 

no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, no artigo 15 do Código Civil, no 

artigo 17 do Estatuto do Idoso, no artigo 7º do Estatuto da Criança e Adolescente, nos artigos 

3º e 6º da Lei 8935/1994, nas Leis Estaduais nºs 10.241/99 (SP), 16.279 (MG) e 14.254 (PR), 

na Resolução nº 41/1995 baixada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Ministério da Justiça, no artigo 4º da Portaria nº 1.820/2009 do Ministério da 

Saúde, no Enunciado nº 37 do Conselho Nacional de Justiça.  

Seria importante a promulgação de uma lei específica que viesse a regulamentar as 

DAV, em nosso país, com vistas ao aperfeiçoamento do sistema aqui existente, aos moldes do 

paradigma legal existente em Portugal (Lei 25/2012), devendo deste diploma constar a 

seguinte modelagem jurídica: (i) manifestação de vontade, por instrumento público, de 

conteúdo declaratório, por cidadãos maiores e capazes; (ii) diretivas/orientações para serem 

efetivadas em situações clínicas bem definidas (câncer, Alzheimer, E.L.A – esclerose lateral 

amiotrófica –, A.V.C. – acidente vascular cerebral –, estado de coma persistente/permanente, 

pacientes portadores de doenças crônicas); (iii) nomeação do procurador para cuidados 
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médicos, inclusive, para situações de incapacidade temporária, com vistas, por exemplo, à 

administração dos bens no período compreendido até a morte; (iv) possibilidade de 

revogação, caso haja mudança do modo de pensar do outorgante, quanto às suas diretivas; (v) 

garantia da possibilidade do exercício do direito à objeção de consciência por parte do 

médico; (vi) existência de um cadastro único para todas as Diretivas firmadas no País, a 

exemplo do sistema português; (vi) disposições claras e não contrárias à Lei; (vii) 

possibilidade de recusa de determinados procedimentos (ressuscitação cardiopulmonar, 

entendida como a abstenção da equipe de saúde na reanimação, com auxílio de respiração 

artificial; procedimentos cirúrgicos desnecessários, diante da irreversibilidade da doença; 

diálise; quimioterapia; radioterapia; exames invasivos; nutrição e hidratação artificiais). 
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