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RESUMO
O presente trabalho versa sobre as possibilidades de aplicação das disposições
pertencentes ao testamento vital em situações de terminalidade da vida no
ordenamento jurídico brasileiro. Devido aos patentes avanços da Medicina nas
últimas décadas, tornaram-se mais comuns as situações limítrofes entre vida e
morte, em que o indivíduo, enquanto paciente, encontra-se incapaz de expressar
sua vontade quanto aos cuidados e tratamentos médicos que deseja receber.
Apesar de pouco conhecido em nossa sociedade, o testamento vital tem se revelado
cada vez mais um instrumento útil e necessário à efetivação da autonomia privada
nas referidas situações. O exercício da autonomia, por sua vez, está intimamente
ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do ordenamento
jurídico brasileiro, previsto na Constituição de 1988. Buscam-se respostas que
permitam a superação de tais dificuldades, a fim de que o testamento vital possa ser
uma ferramenta útil à efetivação da autonomia privada e, consequentemente, da
dignidade da pessoa humana. Este estudo teve suas raízes firmadas no impasse
que o direito à vida – consagrado pelo artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil como um direito fundamental – enfrenta diante do uso de
métodos de prolongamento artificial da vida em enfermos em estado vegetativo ou
terminal e o direito à morte digna. Em busca de respostas, foi realizada uma
pesquisa acerca da matéria, trazendo ao trabalho entendimentos de autores
renomados, jurisprudência, tendo sido esses elementos trabalhados em conjunto
com a análise das resoluções do Conselho Federal de Medicina. Assevera-se que as
fontes bibliográficas foram retiradas de livros, internet e revistas. Por fim, concluiu-se
que, embora a Resolução nº 1.995 tenha trazido o tema à baila, há ainda uma
carência de legislação sobre o tema.
Palavras-chave: Morte Digna. Testamento vital. Autonomia da vontade.
Dignidade da pessoa humana.

ABSTRACT

The present work deals with the possibilities of applying the provisions pertaining to the
living will in situations of termination of life in the Brazilian legal system. Due to the patent
advances of medicine in the last decades, the borderline situations between life and death
have become more common, in which the individual, as a patient, is unable to express his
will regarding the medical care and treatment that he wishes to receive. Although not well
known in our society, the living will has increasingly proved to be a useful and necessary
instrument for the realization of private autonomy in such situations. The exercise of
autonomy, in turn, is closely linked to the principle of the dignity of the human person, the
foundation of the Brazilian legal system, provided for in the 1988 Constitution. Responses
are sought to overcome such difficulties, so that the will can be a useful tool for the
realization of private autonomy and, consequently, for the dignity of the human person.
This study had its roots in the impasse that the right to life - enshrined in Article 5 of the
Constitution of the Federative Republic of Brazil as a fundamental right - faces before the
use of methods of artificial prolongation of life in patients in a vegetative or terminal state
and the right to a dignified death. In search of answers, a research was carried out on the
subject, bringing to the work understandings of renowned authors, jurisprudence, having
been these elements worked together with the analysis of the resolutions of the Federal
Medical Council. It was assumed that the bibliographic sources were taken from books,
the internet and magazines. Finally, it was concluded that, although Resolution No. 1995
has brought progress to the subject, there is still a lack of legislation.

Keywords: Dignified Death. Living will. Autonomy of the will. Dignity of human person.

Egoísmo não é viver à nossa maneira,
mas desejar que os outros vivam como
nós queremos.
(Oscar Wilde)
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como proposta discutir brevemente o instituto do
testamento vital no Brasil e as dificuldades para sua legitimação.
Tal investida justifica-se com base nos incontestes avanços da Medicina
nas últimas décadas, o que influenciou diretamente o aumento da expectativa de
vida e a maneira como o ser humano encara o processo de morrer. Se, para
Severino, morria-se “de velhice antes dos trinta”1, hoje o brasileiro vislumbra, ao
nascer, uma expectativa de vida que ultrapassa os 75 anos de idade 2. Somado a
isso, novos tratamentos possibilitam a sobrevida em situações antigamente
inimagináveis. Neste contexto, surgiram e tornaram-se frequentes situações em que
o ser humano se vê no limiar entre vida e morte, encontrando-se, muitas vezes,
incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade quanto ao
tratamento médico que deseja que lhe seja dispensado. Com vistas à preservação
da autonomia do paciente, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução nº
1.995/20123, referente às diretivas antecipadas de vontade. Não obstante a previsão
no âmbito médico, tal matéria carece de previsão legal que faça valer, de fato, a
autonomia do paciente em estágio terminal quanto às disposições atinentes à sua
morte ou processo de morrer. Surge, assim, a figura do testamento vital como
resposta a tal problema.
Para realizar o intento de discutir a questão do testamento vital no Brasil,
pretende-se partir dos seguintes questionamentos: qual é a atual situação do
referido instituto no Brasil? Como o ordenamento jurídico brasileiro lida com tal
questão? Qual é a posição do Conselho Federal de Medicina? O que já foi feito nos
campos médico e jurídico com vistas à sua regulamentação? Quais desafios objetam
a legitimação do testamento vital no Brasil?
Sendo assim, pretende-se averiguar o âmbito de incidência das
disposições relativas ao testamento vital frente a uma abordagem direta com a
possibilidade do enfermo, em razão de encontrar-se acometido de uma intensa dor e
1

MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina: auto de Natal Pernambucano. São Paulo:
Publifolha, 2007.
2
PORTAL BRASIL, Expectativa de vida no Brasil sobe para 75,5 anos em 2015. Disponível em
<http://www.brasil.gov.br/governo/2016/12/expectativa-de-vida-no-brasil-sobe-para-75-5-anos-em-2015>.
Acesso em: 20 de out. 2018.
3
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.995/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31
ago. 2012. Disponível em:<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1.995_2012.pdf>.
Acesso em: 20 out. 2018.

12

forte sofrimento, dispor de sua própria vida no respectivo documento ou, ainda,
estabelecer diretrizes quanto à forma com a qual os tratamentos a que será
submetido deverão se dar. Nessa acepção, foi feita uma análise quanto à ocorrência
ou não de lesão aos preceitos constitucionais, confrontando-se o princípio da
dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade.
Consoante a inteligência do artigo 5º, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil – CRFB, o direito à vida é inviolável, ou seja, todos possuem o
direito de permanecerem vivos, não devendo este bem, que nos é garantido pela
CRFB, sofrer qualquer tipo de atentado. Dentre os direitos fundamentais aludidos no
respectivo artigo, este se constitui como sendo o mais elementar, eis que é
humanamente impossível usufruir os demais direitos expressos na CRFB sem que,
primeiramente, se usufrua o direito à vida.
Por outro lado, há o princípio da dignidade da pessoa humana,
vislumbrado no artigo 1º, inciso III, da CRFB. Este princípio possui uma definição
subjetiva, haja vista que não há como se ter uma conceituação exata e irrefutável do
que seria a dignidade da pessoa humana – o que hoje é digno, amanhã pode não
mais ser.
Conquanto, como é cediço, o direito à vida e a morte se dão em
consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo os dois
caminharem lado a lado.
Assevera-se, pois, que é neste ponto que adentra a problemática
existente entre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito
fundamental à vida. O paciente, ao optar por apenas receber cuidados paliativos,
está recusando todos os demais tratamentos que tenham como por objetivo
prolongar sua vida. Esta escolha é feita quando o enfermo ainda se encontra
consciente de seus atos, sendo capaz de exercê-los por si mesmo, momento no qual
ele elabora um documento contendo todas as diretrizes que deverão ser seguidas
pelo seu médico caso ele seja, em um momento futuro, diagnosticado em estado
terminal grave. Essas diretrizes constituem nas diretivas antecipadas da vontade
(DAV) e o respectivo documento é denominado de testamento vital.
Muito embora essa questão tenha sido normatizada pelas Resoluções nº
1.805/2006 e nº 1.995/2012, ambas do Conselho Federal de Medicina, ela é
13

conflituosa do ponto de vista constitucional, haja vista que o paciente em estado
terminal, por não possuir perspectivas de melhora de seu quadro clínico, opta por
evitar tratamentos que, apesar de prolongarem sua vida, lhe trariam ainda mais dor,
bem como tortura psicológica para a sua família, podendo esta tomada de decisão
ser considerada como um atentado contra a vida.
Ora, apesar de o direito à vida ser inviolável, deve se dar em
conformidade com a dignidade da pessoa humana, como já mencionado acima.
Sendo assim, se o sujeito não possui mais condições de exercer atos que antes
exercia com facilidade, como se alimentar e respirar sem o uso de aparelhos, por se
encontrar em um estado piedoso, pode-se concluir que, apesar de possuir uma vida,
esta já não é mais digna.
Busca-se, através de uma análise qualitativa, ser capaz de compreender
se o sujeito que se encontra nessas condições deve ser obrigado a se submeter a
tratamentos cuja preocupação está voltada para a quantidade de dias, meses ou
anos que sua vida pode resistir ainda e não exatamente para a qualidade que esta
deve possuir, bem como se as disposições contidas no testamento vital são
plenamente eficazes ou se sofrem determinados impedimentos ao se depararem
com os preceitos da CRFB.
Diante do atual cenário brasileiro, esse estudo se faz essencial, a julgar
não apenas pela ausência de lei regulamentadora, mas também pela ocorrência
corriqueira e praticamente diária de casos de terminalidade da vida, provenientes de
acontecimentos inesperados, como um mergulho em uma piscina rasa, ou de uma
sucessão de eventos que levou o indivíduo, já hospitalizado por razões diversas, à
progressão de seu quadro clínico.
Para uma melhor compreensão do tema em epígrafe, o presente trabalho
foi dividido em três capítulos. O primeiro cuida da existência e fundamento do direito
de morrer, bem como traz breves linhas a respeito dos mecanismos mediante os
quais tal direito pode se manifestar.
Já no segundo capítulo foram abordados os institutos da eutanásia,
ortotanásia, distanásia e, detalhando-os e caracterizando-os. No capítulo em
comento, a matéria relativa ao suicídio assistido também foi analisada, ressaltando a
vedação que a Lei faz à sua prática. O instituto da morte não foi apenas conceituado,
14

como também esmiuçado em diferentes tópicos, estando estes em conformidade
com suas classificações – aparente, encefálica e clínica/biológica.
Por fim, o último capítulo versa sobre o testamento vital e sua eficácia.
Neste item, serão especificados os requisitos para que se configure um negócio
jurídico, pormenorizando os planos pelos quais ele deve passar para que seja
concebido. Por conseguinte, conceituar-se-á o testamento vital, esclarecendo como
se dá sua eficácia no Brasil, a partir da análise das Resoluções nº 1.805 e Nº 1.995,
ambas editadas pelo CFM. É neste capítulo também em que se esclarece em quais
termos se deu a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em face de
Conselho Federal de Medicina, requerendo a nulidade da Resolução Nº 1.805/2006
e a definição de critérios que pudessem afirmar em quais termos se daria a
ortotanásia.
À vista disso, contribuindo-se com a concepção de um entendimento mais
enraizado a respeito de como se dão as DAV, foram anexadas ao trabalho as
Resoluções Nº 1.805 e Nº 1.995 da CFM.
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CAPÍTULO 1: O DIREITO DE MORRER: A AUTONOMIA DA VONTADE E A
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

1.1. Direito de morrer e a medicina um olhar interdisciplinar

Joana estava internada na UTI havia oito meses. Ela era um corpo minúsculo
naquela cama gigante de hospital. A respiração artificial, a alimentação artificial; seu
corpo parecia artificial. Tudo ali era feito para manter aquela senhora de 92 anos viva
por talvez mais um mês ou algumas semanas. Para o seu marido, era o amor da sua
vida. Para os netos, era uma avó que tinha sido muito presente, que, no entanto, há
vários anos estava “vegetando” nas festividades familiares. Para a filha, era a eterna
mãe. E a filha ali, impotente, imaginava o que se passava nos pensamentos de sua
mãe que vivia artificialmente.
A filha se agarrava na esperança de acharem a “cura” para a morte. Porém,
enquanto isso não chegava - se é que a morte deveria ser vista como uma doença a
ser evitada - ela questionava se haveria outra maneira de morrer, um que fosse
diferente daquela. A reflexão a respeito da morte faz parte da vida e nos caracteriza
enquanto espécie.
Ao descrever a cena imaginária dessa senhora na UTI, que poderia ser aplicada
a tantos episódios reais, inicia-se essa dissertação com uma reflexão: Qual morte que
você escolheria para a si? Seria morrer em uma UTI ligada a diversos aparelhos? Seria
morrer em casa, consciente cercado por aqueles que se ama? É provável que a
segunda opção seja infinitamente melhor.
Mas há quem sustente ser uma visão romantizada e prefira evitar se tornar, um
fardo emocional e financeiro para os familiares – ao terem que lidar com a estrutura e o
custo do “home care” de um doente terminal. Não temos, no Brasil, políticas públicas
importantes para sustentar uma morte domiciliar, ao nosso ver.
A institucionalização da morte faz parte de uma mudança cultural do se deixar
morrer em casa – um evento coletivo e acompanhado por todos – e se passar a morrer
em hospitais – lugares que propiciam a solidão pela própria necessidade de
esterilização e desconforto.
A vida é muito discutida, pois trata-se da característica primitiva de maior
16

expressão da natureza humana: a necessidade humana de manter o corpo vivo 4.
Todos gostam de pensar no parto humanizado, mas a morte humanizada, não. As
mulheres buscam benefícios e desvantagens entre o parto normal ou a cesárea,
doulas, parto domiciliar ou no hospital. Ou seja, busca-se informação, pesquisa-se
sobre qual é a melhor forma de nascer, mas não sobre qual é a melhor forma de
morrer.
No entanto, acredita-se que essa realidade está se modificando.
O alicerce dessa discussão está no direito à autonomia do paciente. O debate
acerca dessa valorização do paciente ganhou força no século XXI, com a preocupação
em humanizar e democratizar a relação médico-paciente, e a medicina passou a
repensar o vínculo de submissão do paciente e todas as decisões do seu médico 5.
Todavia, uma efetiva autonomia pressupõe acesso à informação e recursos, como
cuidados paliativos (desde o diagnóstico de uma doença potencialmente mortal) – uma
área que privilegia a comunicação entre paciente e equipe médica, e o testamento vital.
Cabe ao paciente escolher a melhor forma de morrer, mesmo se essa forma for
delegar todas as decisões a alguém em que se confia. O ser humano durante a sua
existência tem que tomar atitudes significativas seja, por exemplo, casando ou
celebrando em festa de aniversário. Se a morte é ou não uma passagem, é discutível,
mas não se pode negar que é uma experiência intensa para todos os envolvidos.
O conceito de dignidade transita, ao nosso sentir, justamente na esfera da
autonomia e do acesso a recursos e informação. Se vamos considerar uma boa morte
estar em casa, com familiares, ou poder decidir a hora e o local de morrer, ou ter a
liberdade para se automedicar com remédios letais, ou estar numa UTI tentando todos
os tipos de tratamentos possíveis, com o uso de todas as tecnologias disponíveis, ou
definir que outra pessoa tome as decisões por nós, não me parece o mais relevante.
Mas sim ter a liberdade de falar a respeito, de pesquisar a respeito, de trazer uma
conversa à tona com a família, com médicos, amigos, com a Justiça, sem ser
considerado inoportuno e um mau agouro.
Não é pensar sobre a morte que a atrai. O que atrai a morte é viver muito. Por
4

FOGAÇA, Marcos Vargas. O direito à integridade física aos transplantes: uma análise sob a ótica dos
direitos da personalidade. In: Revista dos Tribunais, vol. 995, set./2018, p. 111.
5
BORGES, Gustavo. Responsabilidade civil por ausência de consentimento informado no atendimento
médico: panorama jurisprudencial do STJ. In: Revista de Direito Privado, vol. 64, out./dez. 2015, p.
120.
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isso pensar numa boa morte é, acima de tudo, pensar numa boa vida, e ter acesso a
uma boa vida até seu último segundo.
A morte no século XXI é vista como tabu, ou seja, ninguém gosta de conversar a
respeito; por outro lado, o grande desenvolvimento da medicina vem permitindo a cura
de várias doenças e o prolongamento da vida. Entretanto, este desenvolvimento pode
levar a uma questão complexa quando se trata de buscar a cura e salvar uma vida,
com todo o empenho possível, num contexto de missão impossível: manter uma vida
na qual a morte já está presente.
Esta atitude de tentar “salvar” a vida a todo custo é responsável por um dos
maiores temores do ser humano nos dias atuais, que é o de ter a sua vida mantida com
muito sofrimento, em um hospital, tendo por companhia apenas tubos e máquinas.
Para Gisele Friso6, a insistência dos médicos e até mesmo dos membros da família em
terapias como cirurgias e internações em UTI é um reflexo de uma obstinação pela
quantidade de vida, o que evidencia o despreparo que a sociedade atual tem em lidar
com a morte.
É neste contexto que se observa o desenvolvimento de um movimento que
busca a dignidade no processo de morrer, que não é o apressamento da morte
(eutanásia), tampouco o prolongamento do processo de morrer com intenso sofrimento
(distanásia).
A bioética do século XXI trouxe questões baseadas em alguns princípios que
são muito importantes: dignidade e autonomia da vontade. Tais princípios buscam
resguardar a manifestação de vontade do paciente enquanto agente capaz,
característica esta imprescindível à formalização das diretivas antecipadas, em que
possa firmar com o seu consentimento informado7. O movimento dos cuidados
paliativos trouxe de volta, no século XX, a possibilidade de se reumanizar a morte,
opondo-se à ideia da morte como o inimigo a ser combatido a todo custo.
Ou seja, a morte é vista como parte do processo da vida e, no adoecimento, os
tratamentos devem visar à qualidade dessa vida e o bem-estar da pessoa, mesmo
quando a cura não é possível. Todavia, frente a essa impossibilidade, nem sempre o
prolongamento da vida é o melhor, e não se está falando de eutanásia, como muitos
6
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acreditam. Desse modo, as diretivas antecipadas tratam de disposições sobre refutar
tratamentos fúteis e extraordinários, nos quais há até um prolongamento da vida,
todavia, esta ocorre sem qualidade e muito menos dignidade8.
Entre as grandes questões sobre o fim da vida, destaca-se as seguintes: tem a
pessoa o direito de decidir sobre sua própria morte, buscando dignidade? Pode-se
planejar a boa morte? Os profissionais de saúde, que têm o dever de cuidar das
necessidades dos pacientes, devem obedecer a um testamento vital?
Com a evolução da medicina em relação à tecnologia, associada à continuidade
da vida dos pacientes e, aliado a isso, temos, como projeção do direito personalíssimo,
a pessoa humana como centro e principal destinatário da ordem jurídica privada.
Abre-se, dessa maneira, o debate acerca da melhor hora de encerrar a própria
vida ou de simplesmente não permitir que se procedam com os meios necessários
para retardá-la. No Brasil, não temos legislação alguma dispondo acerca do tema.
Temos, somente, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a saber, a
Resolução nº 1995/2012 que prevê as Diretivas Antecipadas de Vontade.
Nos exatos termos da referida resolução, define-se as Diretivas Antecipadas de
Vontade como o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo
paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que
estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade9.
Com base nas informações acima colacionadas, o presente estudo visa abordar
o tema do Testamento Vital à luz dos princípios da autonomia da vontade e da
dignidade da pessoa humana. Temos, de fato, o direito de viver dignamente se não
podemos nem dispor acerca dos tratamentos pelos quais o nosso corpo será
submetido? A Constituição da República trata sobre o direito à vida, mas até quando
isso passa de um direito e se torna um dever nos casos de manejo das espécies das
Diretivas Antecipadas de Vontade?
Portanto, nota-se que o Testamento Vital surge da necessidade de se positivar a
questão da postura do médico e da autonomia dos pacientes em face das Diretivas
Antecipadas de Vontade que, na prática, pode entrar em confronto com questões éticas
ainda não regulamentadas pelo nosso ordenamento jurídico. Ademais, considerando
8
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que os novos recursos tecnológicos permitem a adoção de medidas desproporcionais
que prolongam o sofrimento do paciente em estado terminal, as referidas Diretivas
podem trazer alguma dignidade ao acamado que, por sua vez, detém de total
autonomia sobre seu próprio corpo. Ou deveria deter.
Entretanto, não há norma jurídica no Brasil que regulamente o tema, embora
não exista razão que impeça a discussão de sua validade. Assim, hodiernamente é
crescente o movimento doutrinário no sentido de apoiar sua criação dentro do
ordenamento jurídico brasileiro.
Dessa forma, na V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal,
realizada em maio de 2012, foi aprovado o Enunciado 528, o qual dispõe que: Arts.
1.729, parágrafo único, e 1.857: É válida a declaração de vontade expressa em
documento autêntico, também chamado “testamento vital”, em que a pessoa
estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde, ou não tratamento, que
deseja no caso de se encontrar sem condições de manifestar a sua vontade.
Há, contudo, que ressaltarmos que o objetivo do testamento vital é a dignidade
do paciente, evitando o sofrimento, e permitir que o mesmo decida acerca dos
tratamentos pelos quais o seu corpo se submeterá. O que seria um bem maior? A
proteção à vida, a qualquer custo, ou a proteção à uma morte digna?
Ou seja, o objetivo central deste trabalho é trazer estas controvérsias à mesa de
modo a incitar o debate acerca da vida, da morte, da dignidade e da autonomia da
vontade.

1.2. Delimitação conceitual de vida

A Constituição da República Federativa do Brasil no artigo 5º, disciplina o direito
à vida. No entanto, existiria também o direito de morrer? Ou deveria haver um
prolongamento da vida a qualquer custo, ainda que fossem sacrificados a dignidade e
a autonomia da vontade do paciente?
A vida não pode – nem deve – se transformar numa imposição, apesar de
protegida como um bem supremo, como direito fundamental os indivíduos têm
autonomia, liberdade de escolha, sendo assim, poderíamos escolher acerca do desejo
de continuar vivendo ou de morrer.
20

E, afinal, o que seria viver bem? Viver bem não necessariamente significa viver
muito, mas viver de forma digna, pois a vida é singular, subjetiva, dinâmica e intensa,
não podendo ser resumida a um prolongamento do sofrimento, a um prolongamento da
dor. Portanto, deve caber ao indivíduo a escolha acerca do melhor modo de conduzir o
seu tratamento, de tratar o seu próprio corpo exercendo a autonomia privada antes que
possa chegar a perder a sua consciência.
Nesse diapasão há autores que fazem uma diferenciação entre a vida biológica
e vida biográfica. A vida biológica seria a quantidade de vida de um ser humano, ou
seja a atividade cardíaca e cerebral apenas funcionando. Já a vida biográfica se
relaciona a qualidade de vida de uma pessoa, da biografia, do que essa pessoa possa
fazer de forma efetiva, como por exemplo ir à praia, à uma festa, trabalhar, dentre
outras atividades corriqueiras do dia a dia.
As disposições de vontade do indivíduo, munido de plena capacidade, deverão
ser consideradas quanto a não submissão a tratamento ou até mesmo a não
continuidade de uma vida artificial, respeitando-se os grandes pilares do Estado
Democrático de Direito, quais sejam, o princípio da dignidade da pessoa humana e o
princípio da autonomia da vontade, cabendo aceitar-se, dessa forma, as Diretivas
Antecipadas de Vontade, na modalidade Testamento Vital, a fim de que o paciente
decida se deseja ou não ser submetido a procedimentos que prolonguem a sua vida
quando não mais puder exercer a sua vontade.
Contudo, já é possível perceber, hodiernamente, o início de uma tomada de
consciência e de uma reação tanto por parte de profissionais da área da saúde, como
de outros estudiosos e do público leigo, de que excessos vêm sendo cometidos no que
se refere ao fim da vida e, assim, discussões e reflexões passam a habitar o espaço
acadêmico de médicos e juristas que, por sua vez, se tornam os mediadores dessa
relação médico-paciente.

1.3. O direito à vida: a dignidade da pessoa humana
Segundo Alexandre de Moraes10, a vida é o mais fundamental de todos os
direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência do exercício de todos os
demais direitos. Todavia, não há como falar sobre a vida sem falar sobre a existência
10
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digna. Ainda que não se consiga precisar a concepção do termo dignidade, ao menos
parece certo não se poder falar que uma vida seja digna se ausente o bem-estar de
natureza física, mental e social – aspectos que formam o conceito de saúde.
Desse modo a vida digna se reveste de um caráter social, e, por conseguinte,
sua promoção e proteção passou a ser uma responsabilidade do Estado. Nesse
sentido, Cíntia Lucena afirma que:
A crescente complexidade da vida social neste século acarretou a reivindicação
por direitos também complexos. A garantia da dignidade da pessoa humana
exige diferentes mecanismos de atuação para que seja, de fato, resguardada.
Para efetivação dessa garantia, cobram-se do Estado tanto ações positivas
(atuações) quanto ações negativas (abstenções). O mesmo se dá em relação à
saúde (...). Hoje, os Estados são, em sua maioria, forçados por disposição
constitucional a proteger a saúde contra todos os perigos, inclusive contra os
11
próprios cidadãos. Daí emerge o seu caráter social .

Assim, o direito à vida se apresenta como uma prescrição destinada a assegurar
ao indivíduo que ninguém atente contra sua vida, a qual é inviolável. Essa
determinação também é destinada ao Estado, o qual tem a obrigação de garantir a
inviolabilidade da vida dos cidadãos, provendo-lhes a segurança e as condições
mínimas para o desenvolvimento pleno da vida de cada indivíduo, mas não destinado
ao próprio indivíduo, impondo-lhe o dever de continuar vivo em quaisquer
circunstâncias.
É inegável a relevância do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa
humana no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, não há que se falar em hierarquia
entre um e outro, uma vez que não são direitos distintos, mas complementares.
Serviria a dignidade como elemento caracterizador da vida. Para Rizzatto Nunes12 é
possível objetar que o direito à vida é mais importante que a garantia da dignidade.
Por isso devemos, neste ponto, antes de prosseguir, fazer um comentário
relativo à questão da garantia do direito à vida e sua necessária correlação com a
dignidade. E o que interessa mesmo é que se possa garantir a vida, mas uma vida
digna.
Rizzatto Nunes13, ainda neste sentido, reforça que a dignidade é a primeira
garantia das pessoas e a última instância de guarida dos direitos fundamentais, sendo
11
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12
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visível sua violação, quando ocorre. Assim, não faz sentido tentar estabelecer uma
hierarquia entre a vida e a dignidade, tratando-as de forma separada. O correto é fazer
da concepção de dignidade um qualificativo a se acrescentar a todos os direitos
fundamentais, dentre os quais se inclui e se destaca a vida. Logo, o princípio da
dignidade da pessoa humana não é maior nem menor do que a vida, mas, diferente
disso, dando qualidade à esta. Impõe-se que a proteção jurídica se volte para a vida
digna.
Ainda, Maria Celina Bodin de Moraes adverte para o risco de generalização da
noção de dignidade pelas inúmeras conotações a ela conferidas, pois, se levada ao
extremo, essa postura hermenêutica acaba por atribuir ao princípio um grau de
abstração tão intenso que torna impossível a sua aplicação14.
Nesse sentido, para que se tenha a devida compreensão acerca do conteúdo da
dignidade da pessoa humana, insta compreender qual é o seu substrato material. Para
tanto, faz-se uso novamente das palavras de Bodin de Moraes15, a qual aduz que o
substrato material da dignidade pode ser desdobrado em quatro postulados: i) o sujeito
moral (ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais a ele, ii)
merecedores do mesmo respeito à integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado
de vontade livre, de autodeterminação; iv) é parte do grupo social, em relação ao qual
tem a garantia de não vir a ser marginalizado. São corolários desta elaboração os
princípios jurídicos da igualdade, da integridade física e moral – psicofísica – da
liberdade e da solidariedade.
Se a sociedade, muitas vezes, têm o poder de exigir determinadas posturas dos
indivíduos para respeito do dito interesse social, neste caso, tal interesse fica restrito
frente ao interesse individual, por se tratar de matéria a qual atinge direta e
exclusivamente a pessoa e, ainda que se argumente com base na inexistência do
direito de morrer, não há igualmente, o direito a obrigar uma pessoa a permanecer viva
em qualquer circunstância. Fica o questionamento se esse seria o âmbito de atuação
da autonomia privada.
Nesse sentido, Ana Carolina Brochado Teixeira e Luciana Dadalto Penalva
alertam quanto à necessidade de análise do testamento vital sob a ótica da autonomia
privada e da dignidade da pessoa humana ao afirmarem que (...) reflexões sobre o
14

MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. – Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 73
15
Idem.

23

testamento vital no âmbito do Estado Democrático de Direito não podem ignorar seu
maior fundamento: a autonomia privada, especial instrumento concretizador da
dignidade humana16.
A vida não se resume apenas a seu caráter biológico, mas integra-se também
de elementos psíquicos e espirituais que compõem a personalidade da pessoa. A
concepção deste direito não deve ser feita de forma isolada, mas à luz do princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Do conflito entre o direito à vida, tido como absoluto e inviolável, e a autonomia
do paciente, o direito de tomar as próprias decisões relatavas à sua vida ou morte,
enquanto princípios fundamentais que são, deve-se ponderar, e a dignidade humana
há de figurar como balança, pois reúne em si todos os direitos fundamentais do
homem, tendo-se por constitucional a permissão para que uma pessoa disponha
antecipadamente, enquanto plenas suas capacidades mentais, não querer ser mantida
viva em condições as quais considera indignas, sustentada por um sem número de
aparelhos.
Não permitir tal disposição, condenando antecipadamente os indivíduos a serem
mantidos vivos a qualquer custo, atenta contra sua dignidade. Assim, o testamento vital
se apresenta como um nobre e louvável esforço de humanização, bem como uma
tentativa de reapropriação da morte, porque possui como objetivo último a preservação
da dignidade humana no fim da vida.

1.4. Princípio da autonomia da vontade
O princípio da autonomia da vontade teve seu apogeu do século XIX, como
resultado da filosofia jusracionalista moderna de caráter liberal, individualista,
voluntarista, que defendia a própria constituição do estado como produto de um
contrato social17.
Os códigos oitocentistas, conforme leciona Luiz Edson Fachin18, entendiam a
16
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pessoa como sujeito insular, abstrato, atemporal e despido de historicidade, vincado
por um antropomorfismo virtual, sem conexão direta e imediata com a realidade
histórica. A autonomia da vontade e a autonomia privada eram apresentadas como
sinônimas, e sua concepção passa a ocupar centralidade no ordenamento jurídico.
A filosofia jusnaturalista liberal moderna, segundo a qual a dignidade da pessoa
humana não se compadece com a submissão a leis outras que não aquelas
estabelecidas pela sua própria vontade, e a ideia de convivência de dois termos,
liberdade e responsabilidade, onde a ideia de responsabilidade é decorrência da
liberdade, representam a expressão da autonomia da vontade.
O ordenamento jurídico, através dessa ótica do modelo liberal, cujo princípio
máximo é a autonomia da vontade, tem a base em valores de justiça como acordo de
vontades e na segurança jurídica19.
De início, o princípio da autonomia da vontade foi adotado no mundo jurídico
pelo Direito Internacional Privado. Os jus-internacionalistas utilizavam este princípio
vinculado à ideia de livre determinação, pelas partes envolvidas, das leis aplicáveis aos
atos internacionais20. O princípio da autonomia da vontade era passivo e atuava como
elemento justificador dos motivos pelos quais a lei determinava de tal ou qual regra ao
caso concreto.
Luís Renato Ferreira da Silva21 consigna que a autonomia da vontade
funcionava como elemento a posteriori da aplicação da lei. Posteriormente, o princípio
da autonomia da vontade passou a ser um princípio ativo e a “ser solucionador de
conflitos, buscando-se, a priori, qual a vontade que autonomamente determinava a
aplicação desta ou daquela lei”.
No século XIX, houve o declínio da autonomia da vontade pela obra dos autores
da doutrina social cristã como Comte, Durkheim, etc.. Assim, com o advento da 1ª
Guerra Mundial houve uma profunda transformação social, política e filosófica, que
seguiu paralela às influências das grandes correntes de pensamento. Isso, somado à
ideia de justiça social, colaborou para desmistificar o jusnaturalismo oitocentista e
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acabou por minar as bases do “dogma da vontade”. A ideia aqui era proteger a parte
mais fraca na relação por meio da intervenção estatal como forma de gerar mais
"justiça social".
Segundo Maria Celina Bodin Moraes22, em opinião que está se tornando
corrente e talvez somente aplicável ao Brasil, o antagonismo entre o público e o
privado perdeu definitivamente o sentido, pois o Estado Democrático de Direito tem
entre os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do
trabalho e da livre-iniciativa. Nesse sentido, as relações jurídicas buscariam conferir
efetividade à Constituição e ao princípio da dignidade da pessoa humana em todas as
atividades no sistema jurídico brasileiro, que está inserido no sistema global.
Exposto o momento histórico de surgimento do princípio da autonomia da
vontade, necessário discorrermos acerca das diferenças, no ordenamento jurídico
brasileiro, do princípio da autonomia da vontade e do princípio da autonomia privada.
A distinção entre autonomia privada e a autonomia pública está no fato de ser
esta o poder atribuído ao Estado, ou a seus órgãos, de criar direito, nos limites da sua
competência, para a proteção dos interesses fundamentais da sociedade. Seu objetivo
é de natureza pública; o seu poder é originário e discricionário. Já, na autonomia
privada, os interesses são particulares e seu exercício é a manifestação de liberdade,
derivado e reconhecido pela ordem estatal. O Estado opera intervenções que visam a
mitigar as desigualdades econômicas entre as partes contratantes e não distorcem a
autonomia; colabora com os objetivos da autonomia privada, permitindo que os
contratantes se expressem em pé de igualdade23.
Roxana Borges24 defende que é necessário atentar para a transição da
autonomia privada para a autonomia da vontade, pelo qual esclarece que a segunda se
vincularia diretamente aos valores constitucionais, devendo estar orientada, assim, à
valorização da pessoa humana.
Francisco Amaral refere que a autonomia privada funciona “como princípio
aberto, no sentido de que não se apresenta como norma de direito, mas como ideia
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diretriz ou justificadora da configuração e funcionamento do próprio sistema jurídico” 25.
Ultrapassado o dogma da vontade e transferido o eixo da relação contratual da
tutela subjetiva da vontade à tutela objetiva, importa direcionar a questão da autonomia
da vontade para a da autonomia privada.
Em sentido lato, a autonomia privada passa a ser o espaço de liberdade
facultado a cada um dentro da ordem jurídica e, em sentido estrito 26, como o poder
atribuído à pessoa para entrar em relações privadas e escolher a maneira de criação
de normas nessas situações. Pode ser compreendida sob os seguintes aspectos27:
a. como poder de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas privadas;
b. como princípio informador do sistema, isto é, como princípio aberto que
reflete ideia diretriz ou justificadora da configuração do funcionamento do
próprio sistema jurídico;
c. como cânone interpretativo, porquanto aponta razões para o caminho a ser
seguido na pesquisa do sentido e no alcance da norma jurídica;
d. como concretização do princípio da dignidade humana, que determina que
cada um escolha seu destino em busca da felicidade e seja responsável por
suas escolhas28.
De acordo com Débora Gozzo29, a autonomia da vontade representa um dos
princípios mais importantes do sistema normativo privado. Em síntese, segundo a
autora, ela está ligada à faculdade do indivíduo de poder decidir conforme o seu
querer, embora isto venha a ser limitado por regras supremas do ordenamento jurídico.
A autonomia da vontade, aqui debatida, é trazido à luz como um instrumento
que possa permitir maior liberdade do indivíduo em relação ao seu próprio corpo, à sua
própria vida.
De acordo com o professor Ronald Dworkin30, “(...) há um consenso geral de que
25
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os cidadãos adultos dotados de capacidade têm direito à autonomia”, isto é, direito a
tomar por si próprios decisões importantes para a definição de suas vidas.
Entre autonomia da vontade e autonomia privada, a utilização desta é preferível
à daquela, posto que ao direito resta analisar a manifestação concreta da vontade
(autonomia privada) e não suas causas e características intrínsecas (autonomia da
vontade). Como demonstram, a autonomia da vontade tem uma conotação subjetiva,
psicológica, enquanto a autonomia privada marca o poder da vontade no direito de um
modo objetivo, concreto e real31.
Ainda, de acordo com Luciana Dadalto32, o que se pode fazer no interior deste
espaço pessoal é uma decisão que compete apenas à própria pessoa. Permissões ou
proibições normativas estão vedadas, por se tratar de manifestações heterônomas, que
se tornam ilegítimas perante a tutela da pessoa humana e de seus direitos
fundamentais, que devem ser exercidos como expressão de liberdade do seu titular,
sem imposições culturais ou normativas, sob pena de flagrante desrespeito à
concepção de vida boa adotada por cada um.

1.5. O consentimento livre e esclarecido
Goldim, Clotet e Francisconi33 trazem que a questão do consentimento se
desenvolve historicamente em dois contextos: terapêutico e de pesquisa. Os autores,
em um traçado histórico, apontam uma decisão judicial proferida em 1767 na Inglaterra
como documento precursor. Na referida decisão, dois médicos foram condenados por
levarem a termo um procedimento cirúrgico para tratamento e uma fratura óssea,
mesmo sob protesto do paciente. A Corte condenou os médicos, alegando quebra de
contrato da relação assistencial com o paciente.
A decisão reflete uma preocupação pela falta do consentimento quanto da
informação, já que era de costume os cirurgiões informarem aos pacientes o
Camargo usa o termo “competência”. Entretanto, parece mais adequada a utilização do termo
“capacidade”. Neste trabalho, este termo será utilizado para substituir o termo competência nas citações
feitas à obra de Dworkin.
31
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33
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Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Capacitação para Comitês de Ética em Pesquisa –
CEPs. Brasília: Ministério da Saúde, 2006, p. 214-27.
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procedimento, devido à necessidade de suas colaborações, pois não existia, ainda, a
anestesia.
Neste sentido, Matos enuncia que a exigência do consentimento informado
sintetizou o respeito à autonomia do paciente, sendo amplamente reconhecido nos
códigos de ética médica de vários países e, até mesmo, em legislações específicas34.
Hirschleimer et. al.35, em um de seus artigos, definem o consentimento
informado como sendo:
(...) o registro em prontuário de uma decisão, por parte do paciente ou de seus
responsáveis legais tomada após um processo informativo e esclarecedor, para
autorizar um tratamento ou procedimento médico específico, consciente de
seus riscos, benefícios e possíveis consequências. Deve documentar que o
paciente foi informado a respeito das opções de tratamento, se existirem.

Assevera Guz36 que, por se tratar de uma decisão, o consentimento informado,
livre e esclarecido pode apresentar vários resultados. Assim o “consentimento” a uma
ação representa apenas um dentre outros desfechos possíveis. Poderá, ainda, recusar
todas as alternativas propostas, ou recusar-se a tomar uma decisão, requerendo que o
profissional decida por ele. O autor conclui no sentido de que o consentimento
informado, livre e esclarecido é, na verdade, uma decisão livre e esclarecida por
possibilitar a “concordância” ou uma “recusa” do paciente frente a uma proposta
colocada pelo médico.
Hélio Antonio Magno afirma que o esclarecimento pressupõe o diálogo entre
médico e paciente, enquanto para a informação há apenas uma introdução ao diálogo.
É importante mencionar um exemplo dado por este autor que ajuda a entender tal
distinção, vide:
Se o médico disser ao paciente: - Você deve ser submetido a urna tomografia
computadorizada com uso de contraste. Está de acordo? Provavelmente o
paciente responderá que sim, automaticamente. Isto porque foi apenas
informado do exame. Entretanto, se o médico “esclarecer” ao paciente o que é
tomografia computadorizada, o que é contraste e os efeitos adversos que pode
34
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causar ao paciente, provavelmente este vai querer discutir com o médico a
possibilidade de realizar outros exames em substituição à tomografia, ou até de
não se submeter a exame nenhum. Esta é a grande diferença entre “informar”
37
e “esclarecer” .

Para Luciana Dadalto38, é preciso ter em mente que o dever de esclarecimento
não cerceia a autonomia profissional do médico, pois se de um lado há o dever de
esclarecer/informar o paciente, de outro há a obrigação de agir com cautela ao
repassar a informação, sopesando quais informações são imprescindíveis para que o
paciente possa emitir seu consentimento de modo livre e esclarecido e quais
provocarão sofrimento e dor desnecessários.
Diante do exposto, tem-se que, no âmbito do direito, utiliza-se os termos
“autonomia da vontade” e “autonomia privada” por serem mais abrangentes que a
expressão “Consentimento informado” que, no campo biológico, sintetiza o poder de
autodeterminação do paciente.

1.6. Diretivas Antecipadas de Vontades - “Advences Directives” (gênero)

As Diretivas Antecipadas de Vontade, denominada de Advences Directives
estão previstas no PDSA (The Patient Self Determination Act), ou Ato de
Autodeterminação do Paciente, lei aprovada pelo Congresso dos EUA que entrou em
vigor em 1º de novembro de 199139.
Com efeito, de acordo com Cristiane Avancini Alves40:
(...) é importante indicar que a discussão acerca de um documento específico
quanto às disposições relativas à vontade de se submeter (ou não) a
determinado tratamento em caso de incapacidade de manifestação advém de
casos paradigmáticos que surgiram por meio de debate público expostos pela
imprensa, e que passaram por uma longa e, muitas vezes, conflituosa
estruturação jurídica na sua definição. Um exemplo é o chamado “caso
Cruzan”. Na década de 80, uma jovem norte-americana, Nancy Cruzan, sofreu
acidente automobilístico no estado de Missouri. Ela sobreviveu por meio de
procedimentos de nutrição e hidratação assistida por alguns anos, até que os
pais e esposo solicitaram a retirada desse procedimento. Os médicos negaramse a atender esse pedido sem autorização judicial. Em 1990, o tribunal de
37
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Missouri acolheu o pedido da família. Entre os argumentos da decisão, consta
que Nancy, quando tinha 20 anos, teria relatado a uma colega de quarto que
não queria ser mantida viva por aparelhos caso ocorresse algo que a deixasse
com menos da metade de suas capacidades normais de vida autônoma. Após
o acidente, constatou-se que ela se encontrava em estado de manifesta
incapacidade.

Segundo

Luciana

Dadalto41,

as

diretivas

antecipadas

(advanced

care

documents), tradicionalmente, têm sido entendidas como gênero do qual são espécies
o testamento vital (living will) e o mandato duradouro (durable power attorney). Ainda,
segundo a autora, ambos os documentos serão utilizados quando o paciente não
puder, livre e conscientemente, se expressar–ainda que por uma situação transitória–
ou seja, as diretivas antecipadas como gênero não se referem exclusivamente a
situações de terminalidade.
Acrescenta-se a essa percepção, a necessária explicitação didática de Diretivas
Antecipadas de Vontade por José Roberto Goldim42 que declara que as referidas
diretivas caracterizam adequadamente o seu propósito:
(i)

Diretiva, por ser um indicador, uma instrução, uma orientação, e não uma
obrigação;

(ii)

Antecipada, pois é dita de antemão, fora do conjunto das circunstâncias
do momento atual da decisão;

(iii)

Vontade, ao caracterizar uma manifestação de desejos, com base na
capacidade de tomar decisão no seu melhor interesse.

1.6.1. Mandato Duradouro (espécie)

Ainda em sede de Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), o Mandato
Duradouro, espécie do gênero das DAV, pode ser conceituado, na lição de Luciana
Dadalto43 como:
(...) um documento no qual o paciente nomeia um ou mais ‘procuradores’ que
deverão ser consultados pelos médicos, em caso de incapacidade do paciente
– terminal ou não, quando estes tiverem que tomar alguma decisão sobre
tratamento ou não tratamento. O procurador de saúde decidirá tendo como
41
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base a vontade do paciente.

Ensina Adriano Godinho44, que o instituto do mandato duradouro pressupõe a
constituição de um mandatário, aí designado “procurador de cuidados de saúde”, que
recebe poderes expressos para, ao agir em nome do paciente e segundo instruções
por ele transmitidas, decidir acerca dos tratamentos e cuidados com a saúde que o
próprio representado admite ou rejeita para si. O referido procurador, portanto, atuará
como um interlocutor entre o paciente, cujas instruções deverá fielmente seguir, e a
equipe médica.
O maior problema deste instituto é a escolha de quem será nomeado procurador
do paciente. Discute-se se a figura mais adequada seria o cônjuge, algum dos pais ou
ambos, o juiz, a equipe médica, ou um terceiro imparcial45. Acerca do tema, André
Gonçalo Dias Pereira afirma que a efetividade do instituto dependerá de o paciente e o
procurador terem previamente conversado sobre as opiniões do primeiro relativamente
aos seus valores e às opções que tomaria numa determinada situação se estivesse
capaz46.
No mesmo caminho afirmam Naves e Rezende47 que não seria possível que o
procurador fosse um terceiro imparcial, o juiz ou a equipe médica, devendo, portanto,
ser um parente próximo do paciente.
A coexistência do mandato duradouro e do testamento vital em um único
documento é salutar para o paciente. Contudo, como a aplicabilidade do mandato
duradouro não se restringe a situações de terminalidade da vida, seria interessante
fazer um testamento vital contendo a nomeação de um procurador (mandato
duradouro), e, concomitantemente, redigir um mandato duradouro, nomeando o
mesmo procurador - para que não haja conflito entre os documentos - a fim de que
este possa agir em situações que não envolvam fim da vida.
44
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Inexistindo o procurador, seria necessária a nomeação de uma equipe médica,
de um juiz ou até mesmo de um comité de ética do hospital para dirimir conflitos
existentes entre os parentes do incapaz, pautando-se nos melhores interesses dos
pacientes48.

1.6.2. Testamento Vital (espécie)

O testamento vital é um documento, redigido por uma pessoa no pleno gozo de
suas faculdades mentais, com o objetivo de dispor acerca dos cuidados, tratamentos e
procedimentos que deseja ou não ser submetida quando estiver com uma doença
ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas e impossibilitado de
manifestar livremente sua vontade49.
O testamento vital, também é conhecido por testamento biológico, testamento de
vida, ou testamento do paciente. Trata-se de um documento, onde o juridicamente
interessado ao assinar, declara a sua vontade (ou não) de submeter-se a determinados
tipos de tratamentos médicos, o que deve ser observado em futuros casos em que se
encontre impossibilitado de manifestar a sua vontade, de forma inconsciente, como por
exemplo, aquele paciente em coma50.
Este documento enquadra-se no modelo denominado por Beauchamp e
Childress51 de “modelo da pura autonomia”, vez que, neste, há expressa manifestação
de vontade do paciente, feita enquanto capaz.
Embora, no Brasil, não exista legislação específica sobre a possibilidade de o
paciente se utilizar do testamento vital, determinando os tratamentos a que deseja ou
não se submeter caso não possa vir a se manifestar, nos Estados Unidos, esse
documento tem valor legal e tem suas origens no Natural Death Act, na Califórnia, na
década de 1970. Lá, o testamento vital tem validade há poucos anos52. Nesse sentido,
48
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assevera Luis Kutner53:
O testamento vital pode apenas ser feito por uma pessoa que é capaz de dar
consentimento sobre o próprio tratamento. O menor de idade, o
institucionalizado ou o declarado incompetente não pode realizar esta
declaração. O guardião não deve ser permitido a realizar a manifestação para o
tutelado, nem os pais no interesse de seus filhos. Se o sujeito fizer um
testamento vital e é subsequentemente declarado incompetente, o ato deve ser
julgado para ser revogado. Todavia, essa revogação não irá se aplicar nos
estados de incompetência resultantes das condições médicas que estão
contempladas na confecção do testamento.

Esse documento, denominado pelo autor como living will, veio posteriormente a
ser chamado no Brasil de “testamento vital”. Alguns, como Godinho54, criticam a
nomenclatura, tendo em vista a possibilidade de confusão com o instituto quase
homônimo de direito sucessório, embora haja a diferença de ambos no que se refere,
principalmente, ao momento da produção de efeitos. Em linhas gerais, enquanto o
instituto do direito sucessório os produz causa mortis, a eficácia da diretiva antecipada
de vontade como um todo não está condicionada (como o testamento) ao evento
morte, mas sim à configuração de um estado de incapacidade psíquica, anterior ao
óbito55.
Além de evitar procedimentos médicos desmedidos, uma garantia ao paciente, o
testamento vital, de acordo com Roxana Cardoso Brasileiro Borges 56, também é uma
garantia ao profissional médico, afinal, evita que o médico seja processado por não ter
procedido a um procedimento em paciente em fase terminal, conforme solicitado por
este no documento.
Antes de qualquer procedimento mais incisivo, normalmente trazedor de riscos
consideráveis à saúde, o profissional médico deve buscar o consentimento do
indivíduo, de modo a garantir a vontade do paciente. Inclusive, é vedado ao médico,
nos termos do artigo 22 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/2009),
deixar de obtê-lo, com exceção de situações de extrema urgência.
SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001, p. 296.
53
KUTNER, Luis. Due Process of Euthanasia: The Living will, A Proposal. Indiana Law Journal: Vol. 44,
1969.
54
GODINHO, Adriano Marteleto. Diretivas Antecipadas de Vontade: Testamento Vital, Mandato
Duradouro e sua Admissibilidade no Ordenamento Brasileiro. RIDB, Ano 1 (2012). Disponível
em:
<https://www.academia.edu/2576044/Diretivas_antecipadas_de_vontade_testamento_vital_m
andato_duradouro_e_sua_admissibilidade_no_ordenamento_brasileiro> Acesso em 21 de mar. 2019.
55
PEREIRA, André Gonçalo Dias. O consentimento informado na relação médico-paciente. Op. cit.,
p. 219.
56
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer dignamente: eutanásia, ortotanásia,
consentimento informado, testamento vital, análise constitucional e penal e direito comparado. Op. cit.

34

O consentimento informado, segundo Bruno Torquato de Oliveira Naves e Maria
de Fátima Freire de Sá57, é elemento central na relação médico-paciente, sendo
resultado de um processo de diálogo e colaboração, visando satisfazer a vontade e os
valores do paciente. Entretanto, esta expressão pode ser substituída no meio jurídico
pela expressão autonomia privada, como já foi ressaltado.
Em suas objeções àquela expressão (consentimento informado), Roxana
Cardoso Brasileiro Borges58 assinala: não se trata de mero consentimento (mesmo
informado), mas, mais que isso, de solicitação do tratamento disponibilizado pelo
médico. O consentir, na visão da autora, era função do antigo paciente. Quando tratado
como cliente, verifica-se que a decisão deste é de maior conteúdo e maior liberdade
que o consentimento. Qualquer que seja a expressão a ser utilizada, o relevante é não
desmerecer que a vontade do paciente deve ser respeitada, desde que devidamente
emitida.
Posto isso, é possível apontar os dois principais objetivos do testamento vital, de
acordo com Sánchez59. Primeiramente, as instruções prévias objetivam garantir ao
paciente que seus desejos serão atendidos no momento de terminalidade da vida; em
segundo lugar, esse documento proporciona ao médico um respaldo legal para a
tomada de decisões em situações conflitivas.
Quanto ao conteúdo, assevera Luciana Dadalto60 que a doutrina estrangeira tem
apontado para três pontos fundamentais: os aspectos relativos ao tratamento médico,
como a SET, a manifestação antecipada se deseja ou não ser informado sobre
diagnósticos fatais, a não utilização de máquinas e previsões relativas a intervenções
médicas que não deseja receber, entre outras. Ainda, segundo a autora, o testamento
vital, em regra, produz efeitos erga omnes, vinculando médicos, parentes do paciente,
e eventual procurador de saúde vinculado as suas disposições61.
Muito se discute acerca do direito do médico à objeção de consciência 62 a não
57
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realizar determinados atos. O Código de Ética Médica brasileiro prevê em seu artigo 28
que é direito do médico recusar a realização de atos que, embora permitidos por lei,
sejam contrários aos ditames de sua consciência.
Quanto à proibição de disposições contrárias ao ordenamento jurídico, a
principal preocupação é com disposições que incitem a prática da eutanásia. A
eutanásia - seja ativa ou passiva - é proibida no Brasil, assim como na maioria dos
países ocidentais. Todavia, a priori, salta aos olhos a semelhança entre a previsão de
SET no testamento vital e a eutanásia passiva consentida.
Quanto à proibição de disposições contrárias ao ordenamento jurídico, a
principal preocupação, segundo Luciana Dadalto63, é com disposições que incitem a
prática da eutanásia. A eutanásia - seja ativa ou passiva - é proibida no Brasil, assim
como na maioria dos países ocidentais. Todavia, a priori, salta aos olhos a semelhança
entre a previsão de SET no testamento vital e a eutanásia passiva consentida.
Uma constatação definitiva que se pode ter, segundo Luciana Dadalto64 é que se
trata de situações diferentes, pois, enquanto a eutanásia passiva, ainda que
consentida, pressupõe, segundo Garay65, a suspensão de meios terapêuticos
proporcionados e úteis - aqui denominados de tratamentos ordinários ou cuidados
paliativos -, no testamento vital se pretende a retirada de tratamentos extraordinários
ou fúteis.
Então, o testamento vital além de tratar dos procedimentos médicos, é como um
garantidor da vontade última de um paciente terminal quanto à sua preferência por
morrer no hospital ou em casa.
Em síntese, o testamento vital é um instrumento ético/jurídico que permite
reforçar a autonomia da pessoa, podendo ser complementado com a nomeação de um
procurador de cuidados da saúde ou mesmo com um conjunto de instruções médicas
tomadas previamente com o consentimento do doente.

1.7. Testamento vital nos EUA – Origem
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Embora, no Brasil, haja poucas discussões a respeito do testamento vital e dos
demais temas dele decorrentes, determinados países tratam esta questão de uma
forma mais cautelosa, lhe direcionando uma maior atenção. Nesse sentido, estes
países sentiram necessidade de criar preceitos legais mais específicos e mais
desenvolvidos, visando ampliar o âmbito de proteção do paciente terminal66.
Dentro deste enfoque, urge mencionar, primeiramente, o contexto norteamericano, eis que foi nos Estados Unidos que o testamento vital firmou suas raízes,
recebendo a denominação de living will.
O living will foi proposto em 1969, pelo advogado Luiz Kutner. A proposta
consista em que, nesse documento, o paciente pudesse deixar expressamente
declarado seu repúdio em se submeter a determinados tratamentos caso, algum dia,
chegasse ao ponto de encontrar-se em estado terminal ou em estado vegetativo.
Nada obstante, o documento também poderia ser usado por pacientes que
pertenciam à religião Testemunhas de Jeová, o utilizando para deixar claro de que, ao
encontrarem-se nas situações supracitadas, se negariam a receber transfusão de
sangue67. Nesse interim, o living will teria sua base fundada na autonomia do
paciente68.
O primeiro acontecimento a parar nos tribunais e que se relacionou diretamente
com a questão do living will foi o caso de Karen Ann Quinlan, uma jovem americana
que possuía 22 anos à época dos fatos. Karen, por causas que nunca foram
esclarecidas, entrou em coma.
Diante da situação, seus pais adotivos requereram o desligamento dos
aparelhos respiratórios, tendo o seu pedido negado pelo médico de sua filha.
Inconformados, recorreram aos tribunais de New Jersey, local aonde a paciente
morava antes do acidente, solicitando ao magistrado a suspensão dos tratamentos que
prolongavam artificialmente a vida de sua filha sob a alegação de que já haviam
conversado a respeito com a paciente antes do seu estado vegetativo ser decretado e,
na ocasião, ela havia lhes dito que, caso algum dia esta situação a ocorresse, sua
preferência seria pelo desligamento dos aparelhos que a manteriam viva.
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O juiz, diante do caso, negou deferimento ao pedido realizado pelos pais do
enfermo, arguindo que seu argumento era desprovido de fundamento jurídico 69.
Os pais, recusando-se a desistir, recorreram à Suprema Corte de New Jersey,
que encaminhou o Comitê de Ética do Hospital St. Clair para examinar a paciente e o
seu quadro clínico. Urge ressaltar que este comitê foi criado especialmente para tratar
do caso, haja vista que inexistiam comitês de ética naquele hospital e, praticamente,
em qualquer outro hospital norte-americano.
Após uma análise cuidadosa, o comitê concluiu pela irreversibilidade do quadro,
conclusão esta que fora essencial para que, em 31/03/1976, a Suprema Corte de New
Jersey conferisse aos pais adotivos da paciente o direito de requisitar ao médico do
caso o desligamento dos aparelhos que prolongavam a vida de sua filha70.
O referido desligamento dos aparelhos foi realizado com sucesso. Karen
sobreviveu por mais nove anos após ao cumprimento da medida, tendo vindo a
falecer em decorrência de uma pneumonia, apresentando o mesmo quadro clínico de
antes71.
Diante da notória repercussão que o caso de Quinlan gerou, o Estado da
Califórnia aprovou a Lei sobre mortes naturais (Natural Death Act), que assegurava ao
indivíduo o direito de poder se recusar a submeter-se a um tratamento médico o qual
não era de seu agrado, bem como lhe reservava o direito de suspendê-lo, caso este já
estivesse em curso72. De acordo com o que prelecionava esta lei, os médicos não
poderiam ser processados judicialmente por ter respeitado a vontade do enfermo.
Impõe-se ressaltar que esta Lei foi a primeira a reconhecer o living will como sendo
um documento legítimo.
Em momento subsequente à aprovação do Natural Death Act, houve a criação,
por parte de alguns membros de associações médicas, das Guidelines and Directive,
que possuíam a finalidade de auxiliar os médicos no uso dos métodos artificiais de
prolongamento de vida73. Este documento apresentava diretrizes claras e objetivas,
tais como:
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a. Buscar assistência de uma pessoa – que não necessariamente precisa ser
um advogado – para auxiliá-la na confecção do seu testamento vital;
b. Requerer ao médico que esteja cuidando do seu caso que este testamento
vital seja parte integrante de seu prontuário;
c. É estritamente vedado que as duas testemunhas que assinarem o
testamento vital possuam alguma relação consanguínea com o testador,
estejam em relação marital com ele, possuam “alguma demanda sobre bens
de sua propriedade” ou que, ainda, estejam beneficiados de alguma forma
em seu testamento civil;
d. O médico que esteja cuidando do caso do enfermo ou algum auxiliar seu
não pode, sob hipótese alguma, ser sua testemunha.
Não apenas tendo sido o primeiro estado a aprovar uma lei que reconhecia a
legitimidade do living will, a Califórnia inovou também ao constituir-se no primeiro
estado norte-americano a legislar acerca do mandato duradouro74. Nessa acepção, o
referido estado norte-americano criou, em 1983, o California’s Durable Power of
Attorney for Health Care Act – DPAHC, que garantia ao indivíduo o direito à
nomeação de um procurador, o qual atuaria como sendo seu porta-voz nas situações
em que este indivíduo, encontrando-se doente por determinados motivos, teria
desenvolvido um quadro clínico tal que não mais teria condições de expressar suas
vontades.
Nesse contexto, o seu procurador teria como por obrigação fazer valer os seus
desejos, já anteriormente lhe informados pelo próprio enfermo, fazendo com que seus
direitos fossem usados e suas vontades prevalecidas. Ademais, vale mencionar que
não há quaisquer especificidades para a nomeação de um responsável ou curador do
enfermo75.
Foi em decorrência da aprovação dessas leis californianas que vários outros
estados norte-americanos resolveram seguir o mesmo exemplo dado pelo estado da
Califórnia, aprovando leis que regulamentavam o living will e o DPAHC76. Contudo, a
aprovação de uma lei federal só se tornou possível após a Suprema Corte Americana
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debater acerca do caso Nancy Cruzan77.
Nancy Cruzan era uma jovem americana, que possuía 25 anos de idade à
época do ocorrido, e que, no ano de 1983, sofreu um acidente de carro no interior do
Estado de Missouri, vindo a entrar em coma em um estado permanente e irreversível.
Nesse interim, não foi necessário passar muito tempo para que o quadro clínico de
Nancy obtivesse piora e, em um momento não muito distante, a jovem americana foi
diagnosticada em estado vegetativo permanente – EVP78.
Diante da situação, os pais de Nancy requereram aos médicos que cuidavam
de sua filha que suspendessem a alimentação e a hidratação lhe fornecidas por
métodos artificiais, sob a justificativa de que Nancy, aos seus 20 anos, informou a
uma colega, através de uma conversa, de que, caso algum dia metade de suas
capacidades fossem comprometidas, ela preferia morrer a continuar viva através de
aparelhos. Os médicos, por falta de autorização judicial, optaram por não atender ao
pedido dos pais da garota os fazendo não encontrar outra alternativa a não ser
recorrerem à via judicial. E assim o fizeram, ganhando a causa em primeira instância.
Contudo, o estado recorreu, e a Suprema Corte de Missouri modificou a
decisão do juiz, dada em primeira instância, compreendendo que os pais de Cruzan
não eram competentes para falar em nome da filha sem sequer apresentarem provas
documentais. Destarte, em 1990, o caso foi parar na Suprema Corte, que, em
novembro de 2013, deferiu o pedido formulado pelos pais de Nancy, emitindo ordem
ao hospital para que fosse cumprido o desejo da família da paciente79.
No caso comentado, é essencial frisar o entendimento de Cristiane Alves:
“A lei norte-americana surge na esteira do já citado caso Cruzan, contexto que
levou a Suprema Corte dos EUA a reconhecer, em 1990, a proteção outorgada
pela Constituição ao direito dos pacientes de recusarem o tratamento que
mantém a vida, incluída a alimentação artificial. Ressalta-se, aqui, um ponto
importante: a lei reconheceu, nesses casos, a imunidade civil e criminal dos
80
médicos que venham a suspender tratamento.”

Ainda dentro deste enfoque, ressalta-se que o caso Nancy teve tanta
repercussão que os EUA decidiram aprovar, no ano de 1991, a primeira lei federal a
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abordar o living will – a Patient Self Determination Act (PSDA)81. Esta lei assegura o
direito à autodeterminação dos pacientes, trazendo as diretivas antecipadas de
vontade como um meio pelo qual o indivíduo poderia expressar seus desejos quanto a
quais tratamentos médicos gostaria de ser submetido, especificando – se assim
desejar – suas especificidades. A referida lei ainda informa que este meio pode se dar
pelo living will ou pelo DPAHC82.
Nesse mesmo sentido, a PSDA apresenta três meios pelos quais é possível
colocar as diretivas antecipadas da vontade – nesta lei, denominadas de Advance
Directives83– em prática, quais sejam:
(a) Anunciar expressamente a sua vontade, sendo este o caso do living will;
(b) Munir a pessoa do responsável legal ou do curador para o cuidado da
saúde de poderes os quais a permitiria falar em nome do enfermo quando
este estivesse impossibilitado de manifestar seu desejo, fazendo, assim,
valer suas vontades, já anteriormente lhe informadas;
(c) Fornecer, antecipadamente, orientações à comunidade médica ou ao
médico que ficará responsabilizado pelo tratamento do enfermo caso este
venha a adoecer gravemente em dado momento futuro, sendo que estas
orientações conteriam as preferências e rejeições do paciente quanto aos
tratamentos que ele poderia ser submetido.
Nesse ínterim, a PSDA determinou que os hospitais e os médicos devem,
obrigatoriamente, informar aos seus pacientes – adultos – acerca dos direitos que eles
possuem, estando estes direitos em consonância com a lei vigente no respectivo
estado, haja vista que cada estado norte-americano possui uma legislação própria,
motivo pelo qual o PSDA atua apenas como uma diretriz. Contudo, impõe-se ressaltar
que este documento possui sua legitimidade reconhecida pelo ordenamento jurídico
norte-americano e, caso o médico ou sua equipe desrespeite alguma de suas
disposições, poderá sofrer sanções disciplinares84.
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Conforme visto, foi de grande valia a desenvoltura com a qual se deu o
testamento vital nos EUA, isto é, porque este país foi o primeiro a positivar a
declaração prévia de vontade para o fim da vida, algo que ainda não ocorre no Brasil.
Conquanto, conforme bem leciona Dadalto, não é ideal que o nosso país, caso algum
dia venha a legislar acerca do tema em epígrafe, siga à risca o modelo adotado pelos
EUA, eis que a concepção de tal modelo foi direcionado para um país cujo poder
normativo é descentralizado, o que difere e muito do nosso. Assim, por consequência,
os estados norte-americanos acabam por gerar diversos entendimentos acerca de um
mesmo tema, fazendo com o que o conhecimento pertinente à referida matéria neste
país85.

1.8. Testamento vital em Portugal e na Espanha
Portugal ratificou a Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina, a qual foi
validada pela Resolução da Assembleia da República nº 1/2001, e, nesse seguimento,
aprovou, em 16 de julho de 2012, a Lei nº 25/2012, que regula as diretivas antecipadas
de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, e a nomeação de
procurador de cuidados de saúde e cria o Registro Nacional do Testamento Vital
(RENTEV).
A função fornecida à RENTEV, consoante se depreende do texto da respectiva
lei, é receber os testamentos vitais, registrá-los, organizá-los e mantê-los atualizados86,
funcionando, assim, nas palavras de Bomtempo, “como um banco de dados de
testamento vital”87.
Não muito obstante, a Associação Portuguesa de Bioética – ABP, com o objetivo
de melhor esclarecer como dar-se-ia o uso das diretivas antecipadas em Portugal,
diante da ausência de norma regulamentadora, concebeu três documentos que
acabariam por servir como diretrizes aos pacientes e médicos, sendo eles: o Parecer
P/05/APB/06, o Projeto de Diploma P/06/APB/06 e o Guidelines88.
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No que atine ao Parecer P/05/APB/06, este refere-se à resistência de
Testemunhas de Jeová em se submeterem a quaisquer tipos de tratamentos que
envolvam transfusão sanguínea. Em breves palavras, este parecer explica como se
deu as diretivas antecipadas e quais são as modalidades existentes que delas
decorrem, para, em seguida, analisar se a diretiva antecipada formulada por uma
Testemunha de Jeová cuja finalidade é exatamente de frisar sua recusa a realizar
uma transfusão sanguínea é válida ou não89.
Já no que atine ao Projeto de Diploma P/06/APB/06, sabe-se que é um projeto
de lei concebido pela APB, que visa regulamentar o artigo 9º da Convenção de
Direitos Humanos e Biomedicina90. Esse projeto fundamenta-se na Constituição da
República Portuguesa, que:
(a) Reafirma a autonomia do paciente, esclarecendo que ele, se assim desejar,
pode ter poder de decisão acerca dos tratamentos as quais será submetido;
(b) Reconhece o Código Penal Português, que prevê sanções à médicos e
demais profissionais de saúde que realizam intervenções cirúrgicas no
enfermo sem sua autorização para tanto;
(c) Reconhece a Lei nº 21/2005, que vislumbra o direito do paciente de ser ou
não cientificado do seu atual estado de saúde.
Por fim, as Guidelines constituem em um documento, redigido no dia 26 de
maio de 2008, que é constituído de normas orientadoras que buscam ser
implementadas no sistema de saúde português mediante força de lei ou pela sua
adoção pelas autoridades administrativas competentes91.
Para Dadalto, os debates portugueses acerca do tema são importantes para o
Brasil porque já nos fornecem um panorama sobre como o tema será abordado no
país assim que for devidamente regulamentado, haja vista a proximidade histórica que
o país possui com Portugal, somado ao auxílio que a APB forneceu ao CFM na
elaboração de suas disposições que abordam as DAV92.
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Por fim, não se pode olvidar a forma com a qual a Espanha abordou as
questões pertinentes ao testamento vital, sendo esta de grande valia para o estudo
realizado no presente trabalho.
Na Espanha, a abordagem da questão da autonomia do paciente apenas teve
espaço no ordenamento jurídico com a aprovação da Lei Geral de Saúde (LGS - Ley
General de Sanidad), a qual, por sua vez, dispôs acerca do consentimento prévio a
ser dado pelo enfermo, bem como ao seu direito de escolher, dentre as opções
apresentadas pelo médico, as que mais lhe achar adequadas93, devendo –
necessariamente – elaborar um documento autorizando o médico a dar procedência
às opções de tratamento com as quais, anteriormente, anuiu, devendo esta
autorização ser escrita e devidamente assinada pelo enfermo94.
Cabe alertar que o Tribunal Constitucional da Espanha já proferiu decisões cujo
teor constituiu-se na conclusão pela violação da integridade física e moral do paciente
quando o médico responsável pelo seu estado de saúde atua contra a sua vontade. O
Tribunal ainda destacou em suas decisões que, na ocorrência da hipótese supracitada,
há também a violação de um direito fundamental do enfermo, ressalvado os casos que
apresentem embasamento constitucional95.
Nesse sentido, foi aprovada, em 2002, a Lei nº 41/2002, que trouxe
regulamentação ao testamento vital, recepcionando-o, em seu artigo 11, como
instruccione previa ou instrução prévia. O referido artigo estabelece que as
denominadas instruções prévias só poderão ser feitas por um indivíduo maior de idade,
capaz e livre para exercer seus atos de forma plena, o qual deverá esclarecer, no
documento, as suas vontades, para que estas ganhem efetividade quando ele não
conseguir mais defende-las e expressá-las por si só.
O documento ainda fornece ao enfermo a possibilidade de lhe nomear um
representante, que, através de interações com o médico e sua equipe, buscará
defender seus interesses, estando esses devidamente expressos em suas instruções
prévias96, as quais, por sua vez, constarão do seu histórico clínico, podendo ser
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revogadas a qualquer tempo pelo outorgante, enquanto indivíduo capaz97.
A constitucionalidade da respectiva lei sofreu questionamentos, principalmente
acerca de ter sido promulgada como lei ordinária, porém suas disposições possuírem
natureza privada. Em outros termos, a dúvida pairou na aparente impossibilidade de a
lei ser tratada como pública, contudo, versar sobre direitos sanitários.
Diante da presente situação, o Consell Consultiu de la Generalitat declarou
expressamente ser constitucional o artigo 11 da Lei supracitada, o qual elenca as
disposições de caráter privado em questão, tendo – aliás – sido declarada também a
natureza privada dos pontos 1, 3 e 4 do referido artigo98.
Destarte, para se certificar de que as instruções prévias seriam rigorosamente
cumpridas em todo seu território, a Espanha criou, através do Ministerio de Sanidad y
Consumo, o Registro Nacional de Instruções Prévias, regulado pelo Real Decreto nº
124/200799.
Consoante o estabelecido por este Decreto, o Registro Nacional de Instruções
Prévias só poderá ser acessado, única e exclusivamente, por:
(a) Pessoas que já possuem suas instruções prévias feitas;
(b) Os representantes legais dessas pessoas, por elas designados como tais, ou
qualquer outro indivíduo que o outorgante tenha designado em suas instruções;
(c) Os responsáveis dos registros autônomos; pessoas elegidas pela autoridade
sanitária pertencente à comunidade autônoma correspondente; pelo Ministerio
de Sanidad y Consumo100.
Nesse contexto, como foi bem asseverado por Dadalto, nem todas as
comunidades autônomas da Espanha regulamentam as instruções prévias. Dessa
forma, o Decreto Real nº 124/2007 instituiu que todas as pessoas que residem nessas
comunidades autônomas e que almejam regulamentar as instruções prévias poderão
confeccionar este documento e, por conseguinte, apresenta-lo à autoridade da
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comunidade autônoma em que vive 101. A autoridade dessa comunidade autônoma, ao
receber as instruções prévias dos seus residentes, deverá, obrigatoriamente,
encaminhá-lo ao registro nacional para que assim possa ser concebida uma inscrição
provisória, notificando-se a feitura desta inscrição à comunidade autônoma em que vive
o titular das respectivas.
A esse propósito, forçoso se faz constatar a força vinculante que possuem as
instruções prévias, uma vez que – de acordo com o preceituado no decreto supracitado
– a inscrição prévia referida no parágrafo acima deverá ser conhecida e, no momento
adequado, vislumbrada também pelos profissionais de saúde que se responsabilizarão
pelo estado de saúde do outorgante.
Conclui-se, ante o apresentado, que a Espanha apresenta um notório avanço no
que concerne à matéria pertinente à declaração prévia de vontade para o fim da vida,
sendo esta compreendida, pelos espanhóis, como instruções prévias, conforme visto
alhures. No entanto, atualmente, no país, o tema sofre demasiados desentendimentos
quanto à sua aplicação e interpretação, encontrando-se, assim, longe de ser
pacificado.
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CAPÍTULO 2: MECANISMOS DE AUTONOMIA DE VONTADE NO DIREITO À
MORTE DIGNA

2.1. Mecanismos da autonomia de vontade e o testamento vital

É de suma importância salientar que, embora não exista uma legislação
específica no ordenamento jurídico brasileiro que trate do testamento vital, este
instituto aborda questões polêmicas no que diz respeito à sua validade, eis que dispõe
acerca da vida de um ser humano. Como é cediço, os direitos fundamentais estão
consagrados no artigo 5º da CRFB e, dentre eles, encontra-se o direito à vida.
De acordo com o princípio que rege esse direito, não pode um cidadão dispor
acerca de sua própria vida, pois este é o seu bem mais sagrado, bem como o mais
importante dentre todos os demais direitos fundamentais previstos no respectivo artigo,
pois, sem que se esteja vivo, não há como o indivíduo gozar dos outros direitos a ele
atribuídos.
Contudo, para Ernesto Lippman, embora não haja uma lei específica que regule
o testamento vital, ele passou a ser reconhecido graças à Resolução 1.995/2012 do
CFM, que se fundamenta na autonomia de vontade do paciente, um dos pilares da
Medicina, bem como na dignidade humana prevista na Constituição – o que lhe
assegura a validade legal102.
Ocorre que há situações em que a vida do indivíduo pode se encontrar
comprometida, sendo este o caso do enfermo incurável, em que a postergação de sua
morte certa não lhe trará nada a não ser dor e sofrimento, tanto para si como para os
familiares.
Nesse diapasão, ao reconhecer o direito à vida digna e à autonomia da vontade
do ser humano, pode-se perceber a notória contradição em submeter uma pessoa a
um tratamento o qual não é de sua vontade e que tampouco trará de volta a sua vida a
dignidade que uma vez existiu.
A autonomia do paciente constitui um dos princípios que regem a bioética e
obriga os médicos a não intervirem no corpo do enfermo, tampouco lhe impor um
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tratamento que seja do seu desagrado, ainda que esteja revestido de boa-fé103.
Todavia, quando se adentra o campo da eutanásia, tal abordagem deixa de ser
tão simplória e ganha aspectos mais controversos. Nesse cenário, questiona-se se o
paciente terminal teria o direito de optar por não se submeter a tratamentos médicos
que o manteriam vivo por não mais suportar o sofrimento que o acomete e por esses
tratamentos não apenas não cessar esse sofrimento, como também aumentá-lo,
chegando a causar uma tortura psicológica no próprio enfermo e em seus familiares,
por saber que os referidos tratamentos não o salvariam 104.
Indo além, questiona-se se quanto à possibilidade que esta manifestação de
vontade – eutanásia – ocorra por intermédio de um negócio jurídico, se ele seria válido
e eficaz perante o ordenamento jurídico brasileiro.
A vontade é definida pelo dicionário Michaelis105 como a faculdade de que
dispõe o ser humano de querer, de optar e de fazer ou deixar de fazer determinados
atos livremente, sem qualquer tipo de interferência, por sua vez, a autonomia
representa a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou
vontade própria; soberania. Tais conceitos ganharam papel de destaque no mundo
jurídico com a ascensão da burguesia e seus ideais iluministas.
Para fins do presente trabalho, será examinada o conceito de autonomia da
vontade a partir do marco histórico-teórico da Revolução Francesa (1789) até a
ascensão do elemento finalístico kantiano, o valor do homem como um fim em si
mesmo, como um axioma da civilização ocidental, que se encontra expresso na
dignidade da pessoa humana. Por fim, analisar-se-á como o postulado da dignidade da
pessoa humana influenciou o processo de humanização da relação médico-paciente,
bem como os atributos que permeiam o próprio direito à vida.
As Revoluções Burguesas, em especial a Revolução Francesa, representam
uma

quebra

de

paradigma,

abandona-se

a

estrutura

feudal,

absolutista

e

hierarquizada, que caracteriza o Antigo Regime, e elegem-se os ideais liberais e
jusracionalistas, abraçados pela então ascendente burguesia, como pilares à
construção do Estado Moderno. É influenciado por esse cenário que nasce o que se
103
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entende tradicionalmente por Direito Civil, materializado pelo Código Napoleão, o qual
passa a ser a pedra angular do reino da liberdade individual e da autonomia da
vontade106.
Assim, o cenário jurídico consolidado após Revolução Francesa consagra uma
tutela jurídica que possa viabilizar ao indivíduo o desenvolvimento da plena liberdade e
o caracteriza como um indivíduo pleno, capaz, digno, autônomo, livre e uniforme 107. As
eventuais limitações impostas pelo ordenamento apenas restringiam-se ao que se
concebia como estritamente necessárias à convivência social.
É nesse momento histórico-social a vontade atinge o seu ápice, à medida que se
torna o núcleo central de todas as relações sociais, bem como passa a representar a
expressão da liberdade humana108. Assim, todos eram vistos como iguais e a vontade
manifestada tinha a mesma força de lei, não sendo possível ao Estado interferir nas
manifestações de vontade livres.
Os códigos oitocentistas, conforme leciona Luiz Edson Fachin, entendiam a
pessoa como sujeito insular, abstrato, atemporal e despido de historicidade, vincado
por um antropomorfismo virtual, sem conexão direta e imediata com a realidade
histórica109. A autonomia da vontade e a autonomia privada eram apresentadas como
sinônimas, e sua concepção passa a ocupar centralidade no ordenamento.
Esse cenário sofreu grandes mudanças em razão dos dois grandes conflitos
mundiais vivenciados no planeta, bem como do fenômeno da publicização do direito
privado. O Código Civil, que ocupava até então o centro do ordenamento jurídico,
mostrou-se insuficiente diante das novas demandas. Será exposto a seguir o caminho
traçado pela dignidade da pessoa humana até ser concebida como fundamento do
Estado brasileiro.
Ana Paula de Barcellos, em sua obra “A eficácia jurídica dos princípios
constitucionais: o princípio da dignidade humana”, traz quatro elementos fundamentais
no percurso que desagua na dignidade da pessoa humana, quais sejam: i) o
Cristianismo; ii) o iluminismo-humanista; iii) a obra de Immanuel Kant; e iv) e o refluxo
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dos horrores da Segunda Guerra Mundial.
A primeira vez que o homem passou a ser valorado individualmente ocorreu com
a veiculação da mensagem de Jesus Cristo. A salvação dependia de uma escolha
individual. Indo além, a mensagem cristã não se limitava no indivíduo; ela enfatizava o
valor do outro, de modo a despertar sentimento de solidariedade e de piedade em
relação ao próximo, o que, em certa medida, está na base das considerações sobre
direitos sociais e condições mínimas de existência.
O movimento iluminista, que tem por fundamento a razão humana, foi o
responsável por colocar o homem no centro de toda a estrutura social. Sua
preocupação com direitos individuais, bem como o exercício democrático do poder,
trouxe consequências ao desenvolvimento da ideia de dignidade da pessoa humana,
em que pese não ter propiciado uma efetiva tutela.
O pensamento de Immanuel Kant, ferrenho crítico do jusracionalismo, trouxe a
formulação do homem como um fim em si mesmo. Dispondo de uma dignidade
ontológica, o Estado e o direito deveriam estar organizados em benefício dos
indivíduos, em suas palavras: “todo ser humano é um fim em si mesmo, jamais um
meio, jamais um instrumento”.
Os horrores vivenciados durante a Segunda Guerra Mundial, levaram, para Ana
Paula de Barcellos,
(...) à consagração da dignidade da pessoa humana no plano internacional e
interno como valor máximo do ordenamento jurídico e princípio orientador da
atuação estatal e dos organismos internacionais. Vários países elegeram a
dignidade a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado, como
110
no caso brasileiro .

Assim, tem-se que o conteúdo jurídico da dignidade da pessoa humana
relaciona-se com os ditos direitos fundamentais ou humanos. Nas palavras de Ana
Paula de Barcellos: terá respeitada sua dignidade o indivíduo cujos direitos
fundamentais forem observados e realizados, ainda que a dignidade não se esgote
neles111.
A partir da segunda metade do séc. XX, no Brasil, a Constituição, até então
limitada a normas de repartição e de limitação de Poder, passou a estabelecer direitos
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fundamentais, além dos fins, objetivos e tarefas estatais. A Constituição de 1988, que é
fruto do contexto histórico de sua criação, ou seja, pós-segunda Guerra Mundial e, em
particular no Brasil, os dois períodos ditatoriais vividos durante o séc XX, transformouse naquilo que Ana Paula de Barcellos chama de “repositório jurídico de valores
compartilhados pela sociedade”, o que elevou a dignidade da pessoa humana ao
centro axiológico do ordenamento político-jurídico.
Desse modo, o imperativo categórico formulado por Kant, até então entendido
como de ordem moral, foi assimilado pelo ordenamento jurídico, e passou a ocupar
lugar de destaque na Carta Magna brasileira (art. 1º, III da CF/88), de modo a se tornar
um princípio jurídico fundamental e de observância obrigatória.
A força normativa da Constituição se espraiou por todo o ordenamento jurídico e
passou a condicionar a validade e a interpretação de todas as normas. Desse modo, as
normas do Direito Civil passaram a ser interpretadas como reflexo das normas
constitucionais.
Nas palavras de Maria Celina Bodin de Moraes:
(...) enquanto o Código Civil dá prevalência e precedência às relações
patrimoniais, no novo sistema do Direito Civil fundado pela Constituição a
prevalência é de ser atribuída às relações existenciais, ou não-patrimoniais,
porque à pessoa humana deve o ordenamento jurídico interno, e o
ordenamento civil em particular, assegurar tutela e proteção prioritárias. Em
consequência, no novo sistema, passam a ser tuteladas, como prioridades, as
pessoas das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos deficientes, dos
consumidores, dos não-proprietários, dos contratantes em situação de
inferioridade, dos membros da família, das vítimas de acidentes
112
anônimos.etc .

O Código Civil perde a sua centralidade e o caráter eminentemente
patrimonialista, que até então regia o direito civil, tornou-se, desse modo, obsoleto.
Todo o ordenamento jurídico, bem como o próprio direito civil, passou a ser um
instrumento à realização da pessoa humana em suas dimensões antológicas e
axiológicas, o que determinou uma verdadeira virada paradigmática no direito civil
brasileiro.
Como bem alude Maria Celina Bodin de Moraes:
(...) a regulamentação da atividade privada (porque regulamentação da vida
cotidiana) deve ser, em todos os seus momentos, expressão da indubitável
opção constitucional de privilegiar a dignidade da pessoa humana. Em
conseqüência, transforma-se o direito civil: de regulamentação da atividade
112
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econômica individual, entre homens livres e iguais, para regulamentação da
vida social, na família, nas associações, nos grupos comunitários, onde quer
que a personalidade humana melhor se desenvolva e sua dignidade seja mais
113
amplamente tutelada .

Nessa conjuntura, o conceito de autonomia da vontade passa a ser visto sob a
ótica da dignidade da pessoa humana. Firma-se a diferença entre conceitos de
autonomia privada e autonomia da vontade, em que este passa a ser identificado como
uma manifestação extrínseca que se relaciona com a liberdade de autodeterminação e
aquele é tido como um poder de estabelecer normas que visam a satisfação de seu
próprio interesse, ou seja, o poder de se autorregulamentar114.
Assim, a autonomia da vontade passa a ser concebida como um mecanismo
para a realização da dignidade da pessoa humana, à medida que é o instrumento
jurídico que garante a autodeterminação dos indivíduos.
Nesse sentido, questiona-se a possibilidade da feitura de um testamento vital
que aborde questões como a eutanásia, distanásia e o suicídio assistido no Brasil?

2.2. A Autonomia do Paciente

A autonomia é o fundamento do testamento vital. Este documento, enquanto
testamento, resulta da vontade do indivíduo, apenas e tão somente, e aqui se
manifesta a autonomia da vontade. Enquanto capaz de estabelecer normas jurídicas a
serem observadas pelos demais indivíduos, reveste-se da autonomia privada, fonte do
direito, apta a produzir efeitos jurídicos. E enquanto princípio bioético, representa o
respeito ao paciente, o respeito à pessoa humana.
Não há, no Brasil, norma a regulamentar a possibilidade de confecção do
documento. O que se deve fazer é conjugar a interpretação das nossas diversas
normas, e daí se extrair a possibilidade ou não da adoção do testamento vital no
ordenamento brasileiro.
O fato é que a pessoa tem autonomia para poder determinar o caminho que
deseja traçar a respeito da disposição do seu próprio corpo, sem esquecer que a vida
113
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humana guarda especial proteção constitucional. Em razão disto, o ordenamento
jurídico coíbe a prática de atos que possam vir a comprometer o bem maior que é o
direito à vida. Isto acontece basicamente por meio dos bons costumes e da lei,
procurando regulamentar os limites possíveis de disposição do corpo humano, contra
todo e qualquer comportamento em sentido contrário, como sua destruição ou a
violação de sua integridade.
Ainda pensando sobre a ótica do corpo como direito fundamental, o homem
também tem como direito fundamental a liberdade, conforme caput do art. 5º do texto
constitucional. Em apertada análise - até porque o princípio é largo em seu sentido -,
liberdade traduz a ideia de agir segundo a sua vontade, de autodeterminar-se. Nas
palavras de Maria de Fátima Freire de Sá115: ser livre é estar disponível para fazer algo
a si mesmo.
Acerca do tema, vale destacar a observação feito por Stuart Mill sobre ao
discorrer sobre a liberdade e a independência da pessoa sobre si:
O único propósito com o qual se legitima o exercício do poder sobre algum
membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é impedir dano a
outrem. O próprio bem do indivíduo, seja material seja moral, não constitui
justificação suficiente. O indivíduo não pode legitimamente ser compelido a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porque tal seja melhor para ele, porque
tal o faça mais feliz, porque na opinião dos outros tais seja sábio ou reto. Essas
são boas razões para o admoestar, para com ele discutir, para o persuadir,
para o aconselhar, mas não para o coagir, ou para lhe infligir um mal caso aja
de outra forma. Para justificar a coação ou a penalidade, faz-se mister que a
conduta de que se quer desviá-lo tenha em mira causar dano a outrem. A única
parte da conduta por que alguém responde perante a sociedade é a que
concerne aos outros. Na parte que diz respeito unicamente a ele próprio, a sua
independência é, de direito, absoluta. Sobre si mesmo, sobre o seu próprio
116
corpo e espírito, o indivíduo é soberano .

Portanto, liberdade e autonomia andam de mãos dadas. A autonomia da
vontade representa um dos princípios mais importante do sistema normativo privado.
Em síntese, está ligada à faculdade do indivíduo de poder decidir conforme o seu
querer, embora isto venha a ser limitado pelas regras supremas do ordenamento
jurídico117.
Assim, o direito de disposição se encontra subordinado à regra que determina
que o uso das coisas deve ser feito de acordo com sua natureza e finalidade,
115
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conservando o ser humano em relação a isto o seu livre arbítrio e a sua
responsabilidade moral. O papel do legislador, com efeito, se limita a vedar a prática de
atos materiais ou jurídicos que constituam um perigo social.
A Constituição da República, em seu artigo 5º, IV, VI e VIII assegura o
denominado princípio da autodeterminação moral, garantidor da liberdade dos
indivíduos pensarem e orientarem sua conduta da forma que lhes pareça apropriada,
baseada em qualquer que seja a crença ou a convicção. Por sua vez, a Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948, de igual modo, assegura a liberdade de
pensamento, consciência, religião, opinião e expressão.
Desse modo, as convicções de cada indivíduo devem ser levadas em
consideração quando da análise da possibilidade de o indivíduo escolher entre a vida
em condições que não considera plausíveis e a morte serena, a apaziguar sua dor,
tendo em vista o que lhe é constitucionalmente garantido.
Nesta esteira, o médico, como profissional responsável pelo tratamento da
pessoa enferma, deve exercer seus deveres nos termos do ordenamento vigente118,
dentre elas o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009); contudo ele
deverá respeitar a vontade e, consequentemente, as decisões que vierem a ser
tomadas pelo paciente.
Da mesma forma, no campo da Bioética, a ciência que estuda a ética e a vida, e
que se traduz num verdadeiro compromisso social do Direito e da Medicina, também se
verifica o respeito à autonomia da vontade do paciente pelo médico, por meio de um
dos quatro grandes princípios éticos norteadores da experimentação com o corpo do
homem(os outros princípios são o da beneficência, da não mal eficiência e o da
justiça)119.
O médico, portanto, deve respeitar a vontade do paciente, informando-lhe sobre
seu diagnóstico bem como sobre as opções de tratamentos ou experimentações
disponíveis. Com os devidos esclarecimentos dos riscos e das questões que envolvem
118
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seu corpo e sua vida o paciente poderá de maneira voluntária fornecer ao médico o
consentimento informado120.
Rachel Sztajn, ao discorrer acerca do respeito de autodeterminação e
consentimento do paciente, aduz que:
Pode-se entender que a autodeterminação venha a impedir que terceiros
imponham a alguém a obrigação de viver e que, portanto, exista direto à morte
voluntária. Autodeterminação liga-se à capacidade e a consentimento
informado com o que se passa ao plano da autonomia individual, um dos
pilares da bioética atual. Aceitando que pacientes possam recusar
terapêuticas, especialmente as extraordinárias e não curativas, fica mais
simples aceitar-se que tenham direito à morrer, escolhendo morrer com
dignidade, com menos sofrimento, morrer melhor, ou morrer a boa morte . [...]
O Respeito à autonomia do paciente é princípio fundamental encontra amparo
121
no Código de Ética Médica

Por fim, conciliando o princípio da autonomia da vontade com a legislação
civil a respeito do corpo, percebe-se que o Código Civil se limitou a regulamentar
somente os atos de disposição do corpo humano. Em outras palavras, como observa
Anderson Schreiber, a codificação veio cuidar tão somente da relação entre a proteção
ao corpo e a vontade do seu titular, procurando determinar em quais circunstâncias
pode uma pessoa ‘dispor’ no todo ou em parte, do seu próprio corpo 122.
O artigo 15 do Código Civil restringe, em certa medida, o exercício da liberdade
pessoal, porque o indivíduo somente pode escolher o tratamento ou a intervenção
cirúrgica em caso de risco de vida, sendo certo que tal direito deveria ser garantido
sem qualquer condicionamento. A liberdade um direito fundamental do homem.

2.2.1. Eutanásia
Etimologicamente, o termo “eutanásia” se traduz em “boa morte” ou “morte sem
dor”, “tranquila”, “sem sofrimento”123. Tal expressão é usada para quando um indivíduo
está acometido de uma doença tão grave e de cura improvável que seu médico,
tomado por um sentimento de piedade, atua sobre o estado em que seu enfermo se
encontra, de modo a adiantar sua provável morte para, assim, poupá-lo do sofrimento e
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agonia que tal doença lhe proporciona124.
Desta forma, é correto afirmar que apenas pode se falar em eutanásia quando
há a presença de: a) uma doença incurável; b) um paciente acometido de forte
sofrimento. Caso não haja algum desses requisitos, então a hipótese de ocorrência de
eutanásia é logo afastada. Ademais, como já salientado acima, uma forte característica
da eutanásia é que esta ocorre mediante um sentimento de compaixão do médico para
com seu paciente a ponto deste querer agir de forma a encurtar o sofrimento
daquele125.
A eutanásia pode ser ativa ou passiva. A eutanásia ativa consiste em uma ação
por parte do médico, o qual age diretamente sobre o estado do paciente visando atingir
seu objetivo, qual seja, cessar a dor de seu enfermo. Luciano de Freitas cita, dentro
desse contexto, o exemplo do médico que ministra doses letais de drogas ao seu
paciente. Noutra banda, há a definição de eutanásia passiva, a qual traduz-se em uma
conduta omissiva do médico, que interrompe/suprime tratamentos aplicados em seu
paciente, os quais o mantem vivo e – consequentemente – perpetuam sua dor126.
No tocante à eutanásia ativa, é mister mencionar que esta ainda pode ser
subdividida em direta e indireta. A primeira refere-se a atos praticados com o intuito de
atingir a morte do paciente. Em contrapartida, a segunda alude a circunstância em que
são utilizados métodos para cessar o sofrimento e a dor do paciente, os quais,
consequentemente, acabam por acelerar a morte do supracitado, trazendo-o a óbito127.
A corroborar o disposto acima, insta transcrever o entendimento de Luciano de
Freitas128, que preleciona, literalmente:
A eutanásia ativa indireta não pode ser confundida com a eutanásia ativa
direta, porque a conduta de injetar um fármaco com a finalidade de abreviar a
vida obviamente não é a mesma que a ação do médico de aplicar analgésicos
para aliviar a dor e o sofrimento mas que, com efeito secundário certo ou
necessário, levará à abreviação da vida do paciente, é dizer, será a causa do
evento morte.

Vale mencionar que o ordenamento jurídico brasileiro não pune a prática da
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eutanásia ativa indireta, pois, apesar desta levar ao falecimento do paciente, ela não é
praticada com tal intuito – a morte é mera consequência. A verdadeira finalidade da
eutanásia ativa indireta é cessar a dor que sofre o paciente. Ou seja, o médico lhe
aplica medicamentos e demais tratamentos a fim de fazer com que seu paciente pare
de sofrer, o que, indiretamente, acaba o levando à óbito. Logo, como é cediço, o
profissional não poderia agir de outra forma diante do sofrimento de seu paciente.
Trata-se, novamente, do conflito entre vida e dignidade da pessoa humana e, como
visto alhures, apesar de ambas serem relativas, esta prevalecerá sobre aquela129.
Os defensores da eutanásia se apoiam no argumento de que o ser humano,
sendo um ser autônomo e competente, deve ter a sua liberdade de escolha respeitada.
Logo, assim sendo, se, por ventura, este vier a outorgar poderes para que outrem –
devidamente competente para tanto – venha a cessar a sua vida caso se encontra sob
dor intensa, proveniente de uma doença cuja cura é improvável, deve ter a sua decisão
respeitada por todos e, sobretudo, pelo profissional a quem os supracitados poderes
foram outorgados.
Agasalhado nesse entendimento, sabe-se também que a eutanásia liberta o
paciente de um sofrimento extremo, desfazendo o elo que o acorrenta a uma vida sem
qualidade, que não pode mais lhe proporcionar comodidade sob nenhum aspecto –
portanto, uma vida não mais digna. Nessa acepção, é possível dizer que a prática da
eutanásia está em conformidade com a dignidade da pessoa humana.
Em contrapartida, os que não concordam com a eutanásia sustentam sua
crença ao afirmarem que a vida, enquanto presente de Deus e como um produto da
natureza, não pode ter seu fim antecipado sob nenhuma circunstância, nem mesmo
com a expressa autorização de seu detentor130.
Ademais, a prática da eutanásia, com o passar do tempo, afetaria a relação
médico-paciente ao acarretar desconfianças daquele para com este. Nesse sentido, o
paciente, ao se submeter a um tratamento, seria acometido por um receio
fundamentado de que o médico, talvez, não estivesse usando de todos os meios
disponíveis para assegurar a sua vida, uma vez que – nesse contexto – a eutanásia
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seria permitida131.
Os severos críticos desta prática sustentam seus motivos também com base no
fato de que a eutanásia, a depender do caso, não seria praticada com o propósito pelo
qual fora criada – parentes e demais conhecidos do paciente poderiam vir tentar
convencer o médico de que esta era a vontade do enfermo, visando seguros de vida,
herança, dentre outros. Da mesma forma, o doente pode vir a sofrer uma pressão
psicológica advinda de outros ou de si mesmo ao notar seus amigos e familiares
preocupados com a sua presente situação e, nessa esteira, acreditar que o melhor
seria pôr fim a sua própria vida para desprendê-los do encargo que este acredita ser132.
No Brasil, a meu ver não seria possível a realização de um testamento vital com
uma cláusula requerendo a eutanásia, isso porque o nosso ordenamento jurídico
proíbe veementemente o instituto, sendo inclusive um crime. A professora Luciana
Dadalto sustenta a possibilidade da feitura de um testamento vital com uma cláusula
contendo a eutanásia sob condição a ser analisada à época da produção de efeitos do
mesmo, ou seja, se à época do testamento vital a eutanásia tiver sido descriminalizada,
o testamento será válido e eficaz.

2.2.2. Ortotanásia

A ortotanásia vai de encontro à eutanásia, já visto acima, e à distanásia, que, em
uma explicação resumida, consiste no prolongamento da vida humana através de
tratamentos e métodos artificiais daquele que se encontra sob forte sofrimento por
conta de uma doença incurável133, algo a ser visto de forma mais detalhada mais
adiante. Sua explicação encontra-se no fato de que a ortotanásia é totalmente contra o
prolongamento da vida ou a antecipação da morte mediante métodos não naturais,
sendo estes aplicados normalmente por médicos, quando a vida do paciente já está
predestinada ao seu fim134.
Antes de aprofundarmos no tema, é necessário termos em mente o conceito
etimológico da expressão em epígrafe, o qual adveio de dois termos, quais sejam,
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“orthos” (correto) e “thanatos” (morte). Logo, ortotanásia refere-se à boa morte.
Traduzindo em melhores termos, significa dizer que a ortotanásia é a favor da vida
seguir seu curso natural, sem artifícios para encurtá-la ou prolongá-la, sendo que este
último, além de prolongar uma vida que já não trará mais nenhum benefício ao seu
titular, também é caracterizado pelo intenso sofrimento a que se submete inutilmente o
paciente, já que seu quadro mórbido não será revertido135.
Desta forma, a ortotanásia não apenas se abstém da utilização de meios que
prolongam uma vida que já não encontra mais seu sentido de ser, sendo que estes
levariam ao desgaste físico e psicológico do paciente e de seus familiares por
implicarem em tratamentos que tão apenas prolongariam a vida do enfermo e,
consequentemente, perpetuariam um sofrimento desnecessário, como também implica
em cuidados por parte do médico para com seu paciente, que, apesar de ser portador
de uma doença incurável, possui o direito de ter uma morte digna, sem sofrimento.
Esse, então, é o papel do médico na ortotanásia – prestar assistência ao paciente para
que este tenha uma morte praticamente indolor e sem sofrimento, morte esta já certa
ao se ter em vista o quadro clínico em que se encontra136.
Devido aos motivos apresentados, há quem diga que a ortotanásia está em
consonância com o que preceitua o princípio da dignidade da pessoa humana, haja
vista que ela não prolonga e nem antecipa a morte, pelo contrário, permite que ela
aconteça ao seu modo e ao seu tempo, não interferindo, assim, no curso natural da
vida; contudo, oferece cuidados ao paciente para que este não sofra e apresente o
mínimo desgaste possível ao longo do processo que culminará em seu falecimento.
Nas palavras de Luciano de Freitas, a ortotanásia aceita que tendo iniciado o
processo mortal, deve-se continuar a respeitar a dignidade do ser humano, não
submetendo o paciente a uma verdadeira tortura terapêutica137.
Os requisitos para que ocorra ortotanásia são: a) início do processo mortal e b)
inexistir qualquer outra forma de salvar a vida do paciente. Caso haja qualquer meio de
salvar a vida do paciente, ainda que o percentual de sucesso seja baixo, o médico tem
a obrigação de investir no tratamento, persistindo até não haver mais qualquer meio
disponível para salvar o paciente.
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Nessa continuidade, vislumbra-se presente na ortotanásia, sobretudo, a
dignidade da pessoa humana, uma vez que o médico deve sempre prestar auxílio ao
seu paciente, buscando seu conforto e a cessão de eventual dor e sofrimento que este
possa estar passando. Desta forma, ainda que seja certo que a doença que o enfermo
porta vá levá-lo à óbito, tal fato não obsta a obrigação do profissional de continuar
prestando a assistência necessária para que este, assim sendo, ao menos tenha uma
morte digna, indolor. Reconhece-se, assim, a condição de que somos mortais.
Reconhece-se, também, que o conhecimento biomédico é limitado 138.

2.2.3. Distanásia

Conforme já fora analisado, a eutanásia significa, em breves termos, a
antecipação da morte, sem sofrimento, do paciente. Já a ortotanásia atine a não
antecipação da morte e/ou prolongamento da vida, permitindo que ambos sigam seu
curso natural, embora a assistência profissional esteja sempre presente. Por fim, a
distanásia se refere ao prolongamento da vida humana, com sofrimento, através de
métodos artificiais, sem que – contudo – tenha o paciente qualquer previsão de
melhora139.
Na distanásia, o médico se utiliza de todos os meios viáveis para prolongar a
vida do paciente que se encontre em estado terminal e irreversível. Os meios que são
utilizados não farão com que o paciente saía do estado em que se encontre, apenas o
manterá nele, sem cessar o sofrimento que o enfermo esteja passando, mantendo-o
vivo por meio de aparelhos e adiando a morte do paciente, que se daria, em outras
condições, naturalmente140.
Os avanços tecnológicos em muito contribuíram para a sociedade, pois, dentre
tantos benefícios, nos trouxe a cura para diversas doenças que, até então, eram
incuráveis, como o câncer e a tuberculose, que, se identificadas no início, podem ser
tratadas. Contudo, se, por um lado, esses avanços trouxeram significativas melhoras
em doentes que antes não viam cura para o que tinham, por outro trouxeram meios de
perpetuar vidas que já não possuem qualquer qualidade, prolongando também, desta
forma, a dor dos pacientes, sem que se enxergue qualquer melhora, sendo certo de
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que não haverá cura para estas doenças141.
Desta forma, mantendo o doente na situação descrita acima, em que não há e
nem haverá previsão de cura, sem sequer cessar seu sofrimento ou a dor por ele
sentida, prolongando artificialmente a sua agonia, discute-se se a distanásia não iria de
encontro com a dignidade humana, dado que a sua preocupação é quantitativa, ou
seja, seu enfoque está sobre se o paciente permanecerá vivo e não para a qualidade
de vida que este terá. Nesse sentido, observa Edson Tetsuzo que a valorização da vida
tende a se traduzir numa preocupação com o máximo de prolongamento da quantidade
de vida biológica e no desvio de atenção da questão da qualidade da vida
prolongada142.
A distanásia pode também ser definida como obstinação terapêutica, de acordo
com os europeus, ou, ainda, medicina ou tratamento fútil, conforme denominam os
nortes americanos. Pode, ainda, ser analisada por duas perspectivas: Pela visão do
tecnocientífico e pela visão do comercial-empresarial da medicina143. Vejamos.
Pelo paradigma tecnocientífico, encontra-se em evidência o enfoque que a
medicina dá às enfermidades que o ser humano pode, eventualmente, sofrer ao longo
de sua vida. Nesse sentido, sua atenção estaria direcionada à cura dessas doenças,
ainda que tenha que sacrificar a qualidade de vida do paciente, deixando em segundo
plano os cuidados para com o enfermo.
Já pelo paradigma comercial – empresarial da medicina, destaca-se o lucro
gerado aos hospitais e seus empregados com a prática da distanásia, tendo em vista
que o paciente e seus familiares teriam que arcar com as despesas provenientes da
manutenção daquele na respectiva instituição hospitalar.
Caso, por ventura, ocorra alguma discordância entre a vontade do paciente e a
vontade de seus familiares no que atine à prática da eutanásia, é possível nomear um
curador para o enfermo para que este ajuíze uma ação na Justiça buscando a
interrupção do prolongamento da vida, por meios artificiais, de seu representado,
permitindo que a morte certa do doente siga o seu curso natural.
Há autores, como Luciano de Freitas, Edison Tetsuzo e Roxana Cardoso
Brasileiro, que defendem que a prática da distanásia é uma decisão errada a se tomar
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mediante o quadro clínico de um paciente terminal. Nessa acepção, Luciano de Freitas
afirma que a distanásia trata-se “de um tratamento fútil” e que leva o paciente “a uma
morte tardia, repugnante”144. Nesse mesmo sentido, acredita Edson Tetsuzo que o
melhor a se fazer é preparar a pessoa para que possa, com conforto e tranquilidade,
aguardar o fim de sua existência145.Corroborando a opinião dos supracitados autores,
Roxana Cardoso afirma que a distanásia é expressão da obstinação terapêutica pelo
tratamento e pela tecnologia, sem a devida atenção em relação ao ser humano146.
Para compreender a distanásia com melhor clareza, é possível exemplificá-la
com um estado clínico, o qual todos, em algum momento, já ouviram falar a respeito ou
o presenciaram em familiares ou conhecidos – o estado terminal.
Não há, na doutrina, um entendimento pacífico acerca da definição de paciente
terminal. Para Maria Elisa, o paciente terminal é aquele que (...) encontrando-se já em
fase tal de sua patologia, evoluirá inexoravelmente para o óbito, sem que haja nenhum
recurso médico capaz de evitar esse desfecho147, já Renata Oliveira afirma que, em
uma primeira análise, podem ser conceituados como aqueles que se encontram em
processo de morte, cuja sobrevivência faz-se dependente de meios artificiais e do
manejo de drogas específicas148.
O estado em que se encontra o paciente terminal é de grande embate no âmbito
jurídico. Isto se dá pelas condições em que o paciente é obrigado a permanecer sem
que, contudo, haja qualquer previsão de melhora e a morte próxima seja certa.
Dentre as perdas sofridas pelo paciente terminal, Renata Oliveira149 separa-as
em quatro grupos resumem-se em quatro, vide:
a. Perda do poder físico – O paciente terminal não possui a mesma força e
disposição que um indivíduo saudável possui. Sua condição, por si só, o
enfraquece, deixando-o vulnerável às ameaças externas;
b. Perda do poder espiritual – Por conta da sua doença, o paciente
terminal fica impossibilitado de realizar hábitos que, antes, integravam
144
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seu cotidiano. Desta forma, sua rotina fica seriamente comprometida e
o paciente deixa de trabalhar e realizar as demais atividades do que
antes era a sua rotina. Com isto, o enfermo abre mão de parte relevante
de sua vida;
c. Perda do poder ético – A doença que acontece o paciente terminal o
torna incapaz de tomar as rédeas de sua própria vida. Enquanto
pessoas saudáveis elaboram planejamentos e tomam suas próprias
decisões, os pacientes terminais precisam de alguém para fazer isso
pra eles. Sua liberdade de escolha é destruída ou significativamente
perdida;
d. Perda do poder social – O paciente terminal não se socializa com
outros, exceto com médicos, enfermeiros e demais técnicos, auxiliares
e profissionais da área.

No Brasil, a meu ver, não seria possível a realização de um testamento vital com
uma cláusula requerendo a distanásia - prolongamento artificial exacerbado no
Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS), isso porque iria prevalecer o interesse
privado em face do interesse público, bem como a violação ao princípio da reserva do
possível.

2.2.4. Suicídio assistido

No suicídio assistido, o paciente, consciente de seus atos, solicita auxílio de um
terceiro para que, assim, consiga se matar150.
Imperioso se faz ressaltar que, para que se tenha uma hipótese de suicídio
assistido, é estritamente necessário que o terceiro preste assistência à vítima, lhe
fornecendo meios necessários para que ela consiga atingir o seu objetivo: a morte.
Este fornecimento se dá através da entrega de objetos ou, ainda, de meios morais,
sendo estes diversos do induzimento ou da instigação, nos quais o terceiro poderá, por
exemplo, instruir a vítima a como atingir a sua finalidade. Ademais, a vítima precisa ser
portadora de uma doença incurável, a qual lhe promove um agoniante sofrimento e
intensa dor. Por fim, o terceiro, na hipótese em epígrafe, apenas presta assistência à
vítima por piedade, deixando-se guiar por um sentimento misericordioso para com
150
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esta151.
Nota-se que, no suicídio assistido, o desejo de se matar já está plantado na
mente da vítima. Esta sabe muito bem o que quer, está consciente de seus atos,
ninguém a induziu a chegar naquela conclusão. Tendo o doente, por si só, concluído
que a melhor decisão a se tomar é suicidar-se, então, pede auxílio a um terceiro que,
ao presenciar o sofrimento e o estado em que a vítima se encontra, aceita lhe assistir.
Para Luciano de Freitas: Portanto, no suicídio assistido, como o próprio nome já
diz, o paciente é apenas assistido em sua hora final, executando ele mesmo a conduta
que o levará à morte(...)152.
É de grande valia esclarecer que não há como ser afirmado, indubitavelmente,
que, no suicídio assistido, há o desrespeito à dignidade do paciente por parte do
assistente, ao revés, a assistência apenas é prestada porque o agente nota que a
vítima encontra-se em meio a uma vida sem qualidade, movida por dor e sofrimento,
decorrente de uma doença incurável153.
O suicídio assistido diferencia-se do homicídio consentido pelo fato de que,
neste, o paciente não age sobre sua morte, apenas aguarda o médico assim fazê-lo; já
no suicídio assistido, o paciente é o principal autor de sua morte, executando ele
mesmo praticamente todos os atos que o levará ao falecimento, sendo auxiliado
apenas nos momentos finais154.
Um caso de suicídio assistido ocorreu na Espanha, no ano de 1998. Um homem
chamado Ramon Sampedro, em um dia, optou por ir mergulhar, contudo não sabia que
se tratava de águas rasas, o que lhe ocasionou um grave acidente, resultando em sua
tetraplegia. Ramon chegou a permanecer nesta condição por 29 anos, tendo, por todo
esse tempo, manifestado expressamente a sua vontade de morrer.
Interessante notar que Ramon, apesar de ter desgosto pela vida, não era um
indivíduo depressivo e não possuía qualquer outra doença semelhante; pelo contrário,
havia relatos de que ele adorava ler e escrever poemas, bem como de que estava
sempre rodeado de amigos e o seu intuito de pôr fim a sua vida era sempre
manifestado de forma clara e determinada.
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Não mais aguentando permanecer na condição de deficiente físico, Ramon
formulou um pedido em juízo, o qual consistia em auxílio para vir à óbito, uma vez que
sua condição não o permitia fazer isto sozinho. O juiz negou o pedido de Sampedro, o
que o fez pedir a mesma ajuda para seus amigos, os quais não eram profissionais da
área. Seus amigos, então, movidos por um sentimento de compaixão e solidariedade,
se apiedaram de Ramon e o auxiliaram. Um plano, em conjunto, fora elaborado, em
que cada um ficou responsável por uma tarefa.
O plano obteve êxito e Ramon Sampedro morreu ao ingerir veneno por um
canudo colocado em sua boca por um amigo. Contudo, Ramon teve o cuidado de
elaborar uma carta explicando a sua decisão e de gravar seu ato do início ao fim,
deixando claro que ninguém tinha o forçado a beber aquele veneno. Uma amiga da
vítima chegou a ser indiciada, contudo foi absolvida por falta de provas.
O auxílio ao suicídio encontra seu fundamento em casos que o paciente, após
receber toda assistência necessária dos médicos e seus auxiliares, opta, por si mesmo,
por colocar fim a sua vida, pois não se encontra feliz e confortável com a sua situação
atual, trata-se de uma quebra de expectativa do que era esperado e do que se vive.
Para o paciente que possui este pensamento, ter que vivenciar a sua realidade é um
fardo e não um prazer, algo que se faz com vontade. Logo, para ele, a morte deixa de
ser uma opção para se tornar a única solução viável para seu problema.
Seguindo a mesma lógica da eutanásia, entendo que no Brasil, a meu ver não
seria possível a realização de um testamento vital com uma cláusula requerendo o
suicídio assistido, isso porque o nosso ordenamento jurídico também tipifica como
crime

a

instigação
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suicido.
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CAPÍTULO 3:

O

TESTAMENTO VITAL

NO ORDENAMENTO JURÍDICO

BRASILEIRO

3.1 Testamento vital X Testamento civil
Para o melhor aproveitamento da matéria vislumbrada no presente trabalho, é
de grande valia saber discernir com perspicuidade os institutos do testamento vital e
do testamento civil, que, embora se assemelhem no nome, em muito se diferem em
sua essência.
De antemão, faz-se imprescindível deslindar o significado de testamento civil,
que, em melhores termos, pode ser compreendido como sendo um negócio jurídico,
o qual se aperfeiçoa com apenas uma manifestação de vontade, sendo – portanto –
unilateral155. É importante, ainda, destacar que tal negócio jurídico é também
personalíssimo e revogável a qualquer tempo, sendo que a cláusula contida nesse
testamento que proibir sua revogação será – para todos os efeitos jurídicos –
considerada inválida156.
Urge elucidar a característica crucial para que se diferencie, de forma clara e
indubitável, os dois institutos em epígrafe – o testamento civil produz efeitos post
mortem, ou seja, os efeitos a serem produzidos com o testamento civil, em
decorrência do disposto pelo testador em suas cláusulas, somente se darão após a
sua morte, não importando, no que atine à concretização desses efeitos, quanto
tempo tenha transcorrido desde a elaboração do testamento até o falecimento do
declarante. Caso o testador não tenha revogado o respectivo documento, este não
terá sua eficácia comprometida, uma vez que se traduz no ato de última vontade do
testador157.
Ora, de acordo com o abordado ao longo deste trabalho, é sabido que a
lógica da elaboração do testamento vital se encontra justamente na produção de
seus efeitos não apenas enquanto o testador se encontra vivo158, mas como também
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no direcionamento desses efeitos para precipitar, adiar ou deixar a vida do
declarante seguir seu curso natural, sem interferências, como já fora analisado de
forma pormenorizada nos motivos expostos retro.
Assim sendo, certifica-se, então, que o propósito do testamento vital é servir
de instrumento ao seu declarante, para que ele possa dispor de seu corpo da forma
que melhor lhe convir, estando consciente, durante todo o processo, das
consequências que sua decisão repercutirá, sobretudo no que tange à sua
integridade física e à sua vida159.
Conforme visto, é estritamente necessário que os efeitos do testamento vital
se deem enquanto o seu testador está vivo, ao contrário do que ocorre no
testamento civil, em que a essência do instituto é que seus efeitos apenas se
produzam após a morte do declarante. Ademais, o contexto em que se insere o
testamento vital é aquele em que o testador se encontra acometido de uma grave
doença, que lhe traga forte dor e intenso sofrimento, e cuja cura seja improvável, lhe
tirando a capacidade de expressar – de forma plena e convicta – sua vontade160.

3.2. Validade e eficácia dos negócios jurídicos
Inicialmente, cabe esclarecer o significado de negócio jurídico, que, em uma
linguagem mais simplória – porém não menos jurídica – traduz-se em um acordo de
vontade, que surte efeitos almejados por ela, com o intento de adquirir, modificar,
transferir ou extinguir direitos. Nesse diapasão, urge uma constituição de interesses
em comuns das partes, a qual culmina em um fim negocial. Assim, o negócio jurídico
pode ser definido como “o acordo de vontades, que surge da participação humana e
projeta efeitos desejados e criados por ela, tendo por fim a aquisição, modificação,
transferência ou extinção de direitos. Há, nesse passo, uma composição de
interesses (é o exemplo típico dos contratos), tendo a declaração de vontades um
fim negocial”161.
Ademais, é importante se ter em mente que o negócio jurídico se constitui de
cit.
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um conjunto de condutas preestabelecidas pelas partes no acordo em que firmam,
sendo

que

o

agente

que

vier

a

praticar

quaisquer

dessas

condutas,

consequentemente, produzirá efeitos jurídicos ou terá a pretensão de alcançar
determinados efeitos previstos em lei162.
Como já mencionado, o negócio jurídico é derivado da vontade humana, ou
seja, da vontade das partes acordantes, sendo usado como meio para
atingir/produzir efeitos jurídicos que são, por elas, desejados. É exteriorizando suas
vontades que os acordantes demonstram quais são seus interesses coma
celebração daquele negócio jurídico. Nessa acepção, é correto afirmar que o
negócio jurídico é destinado à satisfação de interesses privados163.
Contudo, apesar de haver interesses privados a serem satisfeitos com a
celebração de um negócio jurídico, há também determinados deveres que as partes
devem cumprir, independentemente de qual seja o objeto do negócio firmado. Esses
deveres advêm da boa-fé subjetiva que é esperado que as partes contratantes
tenham ao relacionarem-se entre si. Um ótimo exemplo, fornecido por Farias e
Rosenvald, é o caso da empresa que aceita que seu cliente realize o pagamento
através de cheque pós-datado, contudo vem a depositá-lo antes da data prevista,
ferindo a boa-fé subjetiva do contrato. Por conta de tal situação, é entendimento
pacífico na jurisprudência a caracterização de dano moral no que tange à
apresentação antecipada de cheque pré-datado, conforme Súmula 370 do STJ. As
partes contratantes, além de terem que se atentar com o cumprimento das
obrigações oriundas do contrato, devem também preocupar-se em agir de forma a
não causar prejuízos a terceiros164.
Já no que atine à classificação dos negócios jurídicos, observa-se que não
há, na doutrina, uma única forma sistemática de categorizá-los, eis que há diversos
critérios que podem ser adotados. Nesse diapasão, adotar-se-á a classificação
utilizada por Stolze e Pamplona165, vislumbrada adiante.
Quanto ao número de declarantes, o negócio jurídico pode ser: a) unilateral –
162
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aperfeiçoa-se com apenas uma declaração de vontade, necessitando apenas de um
sujeito, como ocorre no caso do testamento; b) bilateral – quando é necessário duas
declarações de vontade, possuidoras de um mesmo objeto, contudo com interesses
contrastantes, como percebe-se em um contrato de compra e venda; ou, ainda, c)
plurilateral – deve haver o agrupamento de mais de duas manifestações de vontade,
manifestadas por diferentes indivíduos, com interesse harmônico, como no contrato
de sociedade.
No que concerne aos titulares, o negócio pode ser: a) inter vivos – o contrato
é celebrado e produz seus efeitos com os contratantes ainda vivos, embora algum
deles possa, por ventura, vir a falecer, como no contrato de compra e venda – ou b)
causa mortis – o contrato é celebrado com os contratantes ainda vivos, contudo
seus efeitos são produzidos apenas após o falecimento de um dos contratantes,
assim como se verifica no testamento.
No que se refere às vantagens patrimoniais reconhecidas às partes, o
negócio jurídico pode ser: a) oneroso – há vantagem patrimonial para ambas as
partes, exemplificando-se com o contrato de compra e venda; b) gratuito – há
vantagem patrimonial para apenas uma das partes, sendo o exemplo da doação
sem encargo; c) neutro – não há vantagem patrimonial para quaisquer das partes,
como na gestação de útero alheio, a qual não possui qualquer envolvimento com
patrimônio; ou d) bifronte – o negócio pode ser gratuito ou oneroso, a depender do
objetivo das partes, como é o caso do contrato de depósito, que, embora seja, via de
regra, gratuito, nada impede que os contratantes convencionem remunerar o
depositário, convertendo-se em oneroso.
Vale mencionar que o contrato oneroso pode ser classificado, ainda, em
comutativo ou aleatório, sendo que no primeiro há o prévio conhecimento das partes
quanto às vantagens econômicas auferidas, como, por exemplo, na aquisição de um
imóvel, enquanto que no segundo as partes desconhecem tais vantagens, sendo
estas incertas e insabidas.
Quanto à forma, o negócio pode ser: a) formal – quando é necessário que se
obedeça a algum requisito previsto em lei, como o casamento; ou b) informal – a
forma exterior a qual tomará o negócio é livremente pactuada entre as partes.
No que tange à importância, o negócio jurídico pode ser: a) principal – trata-se
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de quando o negócio jurídico possui existência própria, não depende de qualquer
outro; ou b) acessório – sua existência depende de outro negócio jurídico, é
subordinado a este. Um bom exemplo é o contrato de empréstimo (principal) e o de
fiança (acessório).
No tocante à duração, poderá o negócio ser: a) instantâneo – os efeitos
jurídicos serão todos surtidos em um único momento, como ocorre em um contrato
de compra e venda à vista; ou b) de duração/trato sucessivo – os efeitos são
prolongados no tempo, como em um contrato de compra e venda a prazo.
Imprescindível se faz destacar que cabe revisão judicial por onerosidade excessiva a
uma das partes apenas quando o negócio for de trato sucessivo, conforme conteúdo
dos artigos 478 a 480 do CC.
Quanto à causa, o negócio pode ser: a) causal – há um motivo específico e
determinado para a celebração deste negócio; ou b) abstrato – não há causa
predeterminada.
Por fim, no que vincula-se à eficácia, o negócio jurídico pode ser: a)
consensual – para que seja aperfeiçoado, basta a exteriorização da vontade dos
contratantes; b) solene – quando a lei exige o cumprimento de algum requisito para
que o negócio jurídico seja válido, nos termos do artigo 166 do Código Civil; ou c)
real – o aperfeiçoamento do negócio depende da tradição, ou seja, da entrega do
objeto do contrato.
No plano de existência, aborda-se os elementos constitutivos do negócio
jurídico, elementos estes essenciais para a sua configuração. São esses elementos
que dão forma ao negócio jurídico, sem os quais seria inviável se falar, neste
contexto, em ato, não podendo sequer adentrar no aspecto da validade e eficácia do
respectivo negócio.
Os elementos constitutivos do negócio jurídico são a manifestação de
vontade, o agente que manifeste esta vontade, objeto e forma.
A manifestação de vontade pode ser expressa – ou seja, realizada através de
atos – ou tácita – resultante de um comportamento omissivo do agente. Contudo, há
determinadas manifestações de vontade que, para emergirem seus efeitos,
necessitam que a outra parte contratante tenha consciência de sua existência.
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Nesses casos, essas manifestações de vontade são denominadas de declarações
receptícias de vontade.
Outrossim, é interessante notar que a abstenção do agente pode surtir efeitos
jurídicos a depender do caso. Oras, é a hipótese do mandato, em que o silêncio
acarretará aceitação, bem como na hipótese de doação pura, em que o silêncio por
parte do agente durante o prazo fixado implicará aceitação.
Quanto ao agente emissor de vontade, é notório que, sem um sujeito, não
haverá como ter um ato, eis que não terá parte contratante para realizá-lo. É de vital
importância que tenha a presença de um dos acordantes para que haja negócio
jurídico.
Nada obstante, é primordial que haja um objeto, no qual os interesses das
partes se concentrarão, encontrarão seu sentido de ser.
Nesse interim, encontra-se a forma, que se traduz no meio pelo qual a
vontade do agente irá ser exteriorizada, ou ainda a forma pela qual as partes
contratantes tomarão conhecimento entre si de suas vontades.
O testamento vital a meu ver seria um negócio jurídico unilateral com
produção de efeito inter vivos e eficácia erga omnes.

3.3 O testamento vital no ordenamento jurídico brasileiro e o histórico de
Resoluções do Conselho Federal de Medicina

O primeiro país a adotar o instituto do testamento vital em seu Código de
Ética Médica foram os Estados Unidos, na década de 1960. Após a sua iniciativa,
vários países também passaram a adotar o referido instituto. Como lá foi o primeiro
país a positivar a declaração prévia de vontade do paciente terminal, as discussões
já estão sedimentadas, o que propicia aos operadores do direito brasileiro terem
uma visão de quais são as vantagens e desvantagens deste instituto, bem como os
problemas que surgem com sua implementação166.
No Brasil, houve a primeira abordagem sobre o assunto com a Resolução
nº1.805/2006, do Conselho Federal de Medicina, a qual defere ao médico a
166
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limitação consentida de tratamentos desproporcionais, preservados os cuidados
paliativos167.
No dia 31 de agosto de 2012, o Conselho Federal de Medicina publicou no
Diário Oficial da União a Resolução nº 1.995168. É a chamada Diretiva Antecipada de
Vontade ou Testamento Vital, regra que permite ao paciente terminal decidir sobre
receber tratamentos prolongadores de sua vida. Observa-se em tal ato normativo a
preocupação com a vontade do paciente, na medida em que, anteriormente, era
apenas a determinação do médico que assistia o paciente.
Qualquer pessoa poderá realizar um testamento vital, mesmo que não
apresente ainda nenhuma doença. Tal documento será baseado no que o paciente
imagina que gostaria que ocorresse caso viesse a ter diagnosticada uma doença
incurável ou que o tornasse incapaz de expressar sua vontade. Seguem dois artigos
da Resolução n. 1.995 de 2012, do Conselho Federal de Medicina169:
Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes: Resolve:
Art. 1º. Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de
desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre
cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que
estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade.
Art. 2º. Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se
encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e
independente suas vontades, o médico levará em consideração suas
diretivas antecipadas de vontade.

O artigo 2º da Resolução n. 1.995, demonstra que a lei não limitou o
testamento vital apenas àqueles que se encontram em pleno gozo de sua
capacidade. Com efeito, tal instrumento poderá ser utilizado também caso o
paciente, já tendo deixado por escrito sua vontade, venha a apresentar doença
grave.
Diante de um diagnóstico de doença incurável, junto ao médico assistente,
167
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será possível o paciente optar por recusar tratamentos considerados invasivos ou
dolorosos, tais como ventilação mecânica, tratamentos cirúrgicos, entre outros.
Esses detalhes serão estabelecidos na relação médico-paciente, com registro formal
em prontuário. Isto porque o papel do médico vai muito além de, tão somente,
transcrever a vontade do paciente. Cabe ao profissional, como técnico, esclarecer o
declarante quanto aos tratamentos e procedimentos que podem ou não ser
recusados.
Sendo assim, entende-se ser imprescindível a orientação do médico da
família do declarante para a realização das diretivas antecipadas, e é exatamente
isso que garante que o paciente vai manifestar exatamente sua vontade no
documento, afinal, paciente autônomo é aquele bem informado/esclarecido 170. O
importante é estabelecer que a inexistência de lei específica sobre a declaração
prévia de vontade do paciente terminal não deve impedir o respeito à expressão da
autonomia do paciente.
No Brasil, a edição da Resolução do CFM foi determinante para orientar os
médicos e estudiosos do assunto, porém, ainda há muitas dúvidas a serem
dirimidas, como explica a autora Luciana Dadalto171:
É preciso ter em mente que a resolução não esgota o tema, pelo contrário,
demonstra a necessidade de legislação específica sobre as diretivas
antecipadas de vontade a fim de regulamentar questões afetas ao
discernimento do outorgante, a uma exemplificação de cuidados e
tratamentos que podem ou não ser recusados, aos critérios para aceitação
e recusa dos mesmos, ao registro das diretivas antecipadas e à extensão
da participação do médico na feitura das diretivas.

O testamento vital é expressão de autonomia do sujeito172, garantidor da
dignidade deste, pois ao garantir ao indivíduo o direito de decidir sobre os
tratamentos aos quais deseja ser submetido caso se torne um paciente terminal,
preserva sua vontade e evita sua submissão ao esforço terapêutico - prática médica
que visa manter a vida mesmo sem condição de reversibilidade da doença -,
considerado pela presente pesquisa um tratamento desumano diante da
170
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comprovação que este esforço não causará nenhuma vantagem objetiva ao
paciente, vez que não impedirá a morte deste.
O artigo 15 do Código Civil preceitua que ninguém pode ser constrangido a
submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, e este
artigo deve ser lido à luz da Constituição, leitura esta que deve ser feita no seguinte
sentido: nenhum indivíduo, mesmo que se encontre com sua vida em risco, será
constrangido a tratamento ou a intervenção cirúrgica, em respeito à sua autonomia.
Assim, o testamento vital é instrumento garantidor deste dispositivo legal, vez
que evita o constrangimento do paciente de ser submetido a tratamentos médicos
fúteis, os quais apenas potencializam o risco de vida, sendo certo que os
procedimentos médico-hospitalares sempre representam risco.
Em outros termos, o testamento vital é válido no atual ordenamento jurídico
brasileiro, pois está legitimado por princípios constitucionais, e tal situação já tem
sido reconhecida pelo Poder Judiciário. Entretanto, reforça Luciana Dadalto173 que a
feitura de urna lei específica sobre o tema é salutar para dispor sobre questões
formais atinentes ao tema, o que, certamente facilitaria sua implementação no
território brasileiro.

3.4. Dificuldades

No prefácio174 à 3ª edição da obra “Testamento Vital”, de Luciana Dadalto,
Maria Goretti Sales Maciel, médica paliativista, relata o diálogo que teve com
Antônio, um senhor que, no auge de seus 87 anos, descobriu-se portador de uma
doença incurável, que sabia que viria a ser o fim de sua vida:
Um paliativista não perde a chance. Perguntei-lhe sobre como ele [Ant nio]
gostaria de ser tratado no caso de sua doença o impedir de comer. A
resposta veio imediata, fruto de quem já refletira bastante sobre o assunto:
“Daí... só a morte. Já estou dando hora extra, minha doutora. Não quero
que me passem sondas.” Nova pergunta: E quanto a procedimentos mais
invasivos como UTI, aparelho para respirar, diálises mais constantes? “Por
favor...não desejo nada disso. Quero sair em paz desta vida”.

Na prática e na vida real, conforme apontado por Maria Gorelli Sales
173
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Maciel175, os pacientes em estágio terminal no Brasil constroem o registro das suas
vontades da forma descrita acima, isso é, conversando, sendo acolhidos, sentindose seguros e confiantes em alguém que vai ser o guardião de sua vontade. Contudo,
ressalva, há sempre um grande risco do Seu Antônio chegar a um pronto-socorro e
ser invadido por procedimentos que já havia escolhido evitar. Ainda que possa soar
demasiado simples, o registro acima ilustra e sintetiza o que se discute aqui: como o
paciente exercita sua autonomia privada, de quais formas pode fazê-lo e quais
dificuldades encontra no que diz respeito à concretização de sua vontade.

3.4.1. Ausência de previsão legal

A principal – ou, ao menos, mais evidente – dificuldade para a legitimação do
testamento vital no Brasil revela-se na ausência de previsão legal do instituto.
Embora a Resolução nº 1.995/2012 do CFM regulamente as diretivas antecipadas
de vontade, não houve a legalização destas, uma vez que o Conselho Federal de
Medicina, sendo uma autarquia, não possui competência para legislar. Ademais, a
resolução se restringe ao âmbito médico e demais profissionais da saúde176.
No âmbito jurídico, poder-se-ia argumentar que a matéria se encontra
disciplinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, em 2014, editou o
enunciado de número 37, na I Jornada de Direito da Saúde177:
“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.”

Cabem, contudo, algumas críticas ao enunciado acima. Inicialmente, é
possível apontar uma confusão quanto à nomenclatura: inexiste “declaração
175
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antecipada de vontade”, o que revela uma possível confusão com o termo
“declaração prévia de vontade do paciente em fim de vida” – conforme Dadalto, o
termo mais correto para o instituto do testamento vital178. Existe tão somente
“diretiva antecipada de vontade”, instituto parcialmente regulamentado pela já citada
Resolução nº 1.995/2012 do CFM.
Ainda, o enunciado refere-se apenas à manifestação de vontade sobre
tratamentos médicos, restringindo assim o conteúdo das diretivas, que na verdade
referem-se a tratamentos e cuidados médicos179, numa clara demonstração de falta
de conhecimento técnico sobre o assunto180.
Não há, de igual modo, qualquer menção no referido enunciado à figura do
procurador para cuidados de saúde, restando imprecisa a posição do CNJ no que
tange à aceitação dessa figura.
Finalmente, ressalte-se, o enunciado não resolve questões como: prazo de
validade das diretivas antecipadas ou do testamento vital, a possibilidade de decisão
de incapazes com discernimento e quais cuidados e tratamentos podem ser
recusados.

3.3.3. Resolução nº 1.805 do CFM181

Em 28 de novembro de 2006, a CFM editou a Resolução nº 1.805, que,
embora contenha apenas três artigos, é de demasiada importância para a
concretização da vontade do paciente, expressa em seu testamento vital. Isto
porque o ato normativo permite ao médico – caso esteja seja a vontade do enfermo
– limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do
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doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável182.
Assinala-se, pois, em seu artigo 2º, que o médico não deve dispensar os
cuidados paliativos ao seu paciente, ou seja, os cuidados que diminuam a dor
causada pela doença pela qual está acometido, oferecendo-lhe assistência integral,
conforto físico, psíquico, social e espiritual, bem como lhe proporcionado o direito à
alta hospitalar183.
Conquanto a comunidade médica possuía entendimento pacífico acerca da
aprovação desta resolução, esta não se deu de forma tão simplória no âmbito
jurídico. Nesse sentido, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou, em 09 de
maio de 2008, uma ação civil pública na 14ª Vara Federal do Distrito Federal, em
face do CFM, alegando que esta não poderia definir como sendo uma conduta
médica ética algo que já estava tipificado na legislação brasileira como sendo
crime184.
Ademais, o Ministério Público Federal também alegou que o direito à vida é
indisponível, podendo única e exclusivamente ser restringido por lei em sentido
estrito, bem como que a ortotanásia poderia ser utilizada de forma indevida pelos
parentes do doente e pelos médicos, uma vez que a situação socioeconômica do
país não é a mais exemplar e, devido à falta de condições financeiras, poderia se
acabar abrindo mão de um tratamento que levaria à cura do paciente185.
Em contrapartida, o CFM asseverou que a resolução em questão não trata da
eutanásia, tampouco da distanásia, mas, sim, da ortotanásia.
O Juiz Federal Roberto Luís Luchi Demo, ao analisar o caso, entendeu que a
Resolução CFM nº 1.805/2006 não ofende o ordenamento jurídico brasileiro,
aderindo ao entendimento esposado pelo Conselho Federal de Medicina. Como
fundamento da decisão, de maneira per relationem, o juízo adotou a manifestação
da Procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira, transcrevendo-a em sua
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sentença.
Em sua manifestação, a Procuradoria da República destacou, primeiramente,
as diferenças existentes entre os institutos da eutanásia, da distanásia, da
ortotanásia e, por fim, da mistanásia. Em seguida, concluiu pela atipicidade material
do crime de homicídio no que atine à Resolução mencionada, informando que o
estado de morte já está instalado no paciente, o médico em nada contribuiu para
que aquele fosse o destino de seu enfermo. Logo, como é cediço, há a quebra do
nexo de causalidade entre a ação do médico e o resultado – qual seja, morte
inevitável – afastando, assim, a tipicidade penal da conduta.
A Procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira cita, dentro desse
enfoque, que:
“(...) a Resolução não trata de direito penal. Não descrimina qualquer coisa,
mas apenas põe o médico a salvo de contestação ético- disciplinar, caso
decida adotar procedimentos que configurem a ortotanásia. Desse modo,
cai por terra o argumento, alinhavado na inicial, de que o Conselho Federal
de Medicina não teria competência para normatizar o tema.”
Destarte, foram também abordados pela Procuradora os princípios que
regem a atividade do médico, os quais foram por ela destacados o da
186
autonomia, da beneficência e o da não-maleficência .

Nessa acepção, sabe-se que o princípio da autonomia tange ao respeito às
decisões do paciente, desde que este esteja consciente delas. Nessa lógica, para
que siga o disposto neste princípio nos casos de pacientes terminais, que, na maior
parte das vezes, não possuem faculdades mentais necessárias para a tomada de
decisões acerca de possíveis tratamentos a que possam ser submetidos, é
primordial que se busque um representante do paciente para que seja seu porta-voz
e, assim, comunique qual seria a sua vontade no caso específico187.
Já no que concerne ao princípio da beneficência, depreende-se que o médico
deve se utilizar de todos os meios possíveis para oferecer melhores condições ao
seu paciente, buscando a melhora do seu quadro clínico, ainda que, para tanto,
tenha que submetê-lo a tratamentos desagradáveis. Para melhor se fazer entender,
Luciana Loureiro Oliveira cita o conhecido exemplo do tratamento quimioterápico.
Pois bem.
É certo que ninguém almeja passar por este tratamento, em razão de
186
187
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determinados males que o cercam, contudo, tais desventuras são suportadas por
um paciente portador do câncer, dado que este tratamento lhe trará a cura tão
desejada.
Por fim, o princípio da não-maleficência refere-se às atividades médicas, que,
se forem causar algum mal ou desconforto ao paciente, devem causar apenas o
necessário para a eficiência do tratamento ao qual o enfermo está sendo submetido.
Ocorre que os princípios supracitados funcionam de uma forma diferenciada
para os pacientes terminais. Como é sabido, uma vez que foi detectada uma doença
terminal em um enfermo, não há mais razão de se aplicar qualquer tratamento
existente para salvar sua vida, eis que esta já não pode mais ser salva. Logo, a
aplicação do princípio da beneficência apenas traria mais dor ao paciente, uma vez
que o médico o submeteria a tratamentos dolorosos em busca de um êxito
inexistente. Assim sendo, o princípio da não-maleficência se sobressairia no caso
em tela.
Nessa perspectiva, a Procuradora afirma que o que a medicina paliativa de
fato defende é que, no caso acima descrito, diante de um quadro irreversível, não
havendo mais qualquer possibilidade de cura do paciente, o que resta é lhe oferecer
o conforto necessário, com toda a assistência necessária, para que este venha a
vivenciar seus últimos dias sem grande sofrimento, usufruindo de uma morte digna.
Por conseguinte, a Resolução nº 1.805/2006 deve instigar os médicos a
explicarem quais procedimentos serão adotados e quais serão rejeitados,
detalhando-os. Nesse mesmo sentido, o médico deve esclarecer todas as dúvidas
do paciente e de seus familiares, “permitindo maior transparência em sua atuação e
possibilitando inclusive maior controle de sua atividade”.
Outrossim, o receio existente do médico se enganar e diagnosticar um
tratamento errado para o paciente vai de encontro aos anos adquiridos de
experiência por aquele profissional, os quais lhe dão propriedade para receitar
determinado diagnóstico e reconhecer uma doença terminal.
Ainda assim, caso o paciente ou seu representante legal encontre-se
temeroso em aceitar o que foi diagnosticado, o artigo 1º, § 3º da Resolução
assegura-lhe o direito de solicitar uma segunda opinião médica. Na opinião de
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Luciana Loureiro Oliveira, o disposto no aludido parágrafo lhe confere maior
segurança para confiar na palavra do médico.
Destarte, corroborando o predito, vale mencionar o famoso caso de
ortotanásia ocorrido com o papa João Paulo II, que, acometido de uma doença
terminal em estágio avançado, optou por não mais se submeter a tratamentos e
demais intervenções invasivas que apenas lhe traziam sofrimento e dor sem,
contanto, qualquer previsão de cura. Ao mencionar tal exemplo, a Procuradoria
frisou o fato de a própria Igreja Católica aceitar a prática da ortotanásia e, não
obstante, reconhecer a veemente importância do valor da vida.
Por fim, Luciana Oliveira conclui sua manifestação ao defender que a
Medicina não possui caráter obrigacional com a cura do doente em estado terminal,
até porque esta possui ocorrência improvável; contudo, responsabiliza-se por lhe
fornecer conforto diante do estado em que se encontra, revestindo-o com uma maior
qualidade de vida diante dos recursos disponíveis188.
Diante deste cenário em que se encontra o paciente terminal, a medicina
possui seu enfoque voltado para a qualidade da vida que ainda lhe resta e não
necessariamente para quantos mais anos poderia ganhar ao lhe submeter a
tratamentos diversos.
Frisa-se mais uma vez que a Resolução nº 1.805/2006 não confere ao médico
o poder de decidir entre a vida e a morte de seu paciente, pois a ele apenas será
incumbido o dever de identificar em qual estado encontra-se a doença terminal que
acomete o enfermo. Como bem pontuou Oliveira, trata-se, pois, de uma avaliação
científica, balizada por critérios técnicos amplamente aceitos, que é conduta ínsita à
atividade médica.
3.4.4. Resolução nº 1.995 de 2012 do CFM189
A Resolução nº 1.995 foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina em 31
de agosto de 2012, sendo registrada como sendo a primeira regulamentação a
dispor acerca das diretivas antecipadas da vontade no Brasil. Todavia, é necessário
188
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ter em mente que a Resolução não legalizou as DAV no país, haja vista que não se
caracterizar como sendo uma lei e que o CFM não possui competência para
legislar190.
Conforme o alcance compreendido do artigo 1º da regulamentação, as
diretivas antecipadas da vontade consistiriam em um 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. Ademais, salienta-se que essas diretivas, embora se
traduzam na vontade do paciente, não podem conter qualquer previsão que levem à
prática da eutanásia, por mais que o enfermo assim as queira, eis que tal instituto é
proibido no Brasil, tendo o próprio CFM asseverado em nota esclarecedora a
impossibilidade de existir, sob qualquer hipótese, diretivas antecipadas de vontade
cujo conteúdo vá de encontro ao disposto no ordenamento jurídico do país em que
são propostas.
Ora, é certo de que o paciente pode, em suas DAV, dispensar tratamentos
extraordinários caso seja, futuramente, acometido de uma eventual doença terminal,
contudo é aconselhável que o mesmo venha a explicitar em suas diretivas quais os
tratamentos que considera extraordinários e quais considera essenciais, pois, como
bem observou Luciana Dadalto191, há divergências sobre o que são tidos como
cuidados paliativos – e, portanto, indispensáveis – ao paciente em estado terminal e
os que apenas são considerados como tratamentos extraordinários, que demandam
esforço e desgaste desnecessários tanto da parte dos médicos como também dos
familiares e do enfermo. A questão da hidratação e de nutrição do doente adentra
este debate.
Como já mencionado, o CFM não possui competência para legislar, logo, não
pode exigir que as diretivas sejam registradas em cartório. Ocorre que essa é uma
característica dos negócios jurídicos e não tão somente das DAV. Assim sendo, é
primordial que o declarante possua a lavratura pública das suas diretivas
antecipadas da vontade para que tenha a garantia de que a vontade nela expressa
será cumprida192.
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Não obstante, recomenda-se que o paciente crie um Registro Nacional de
Diretivas Antecipadas para garantir a realização de sua vontade, “de modo a não
correr risco de que a declaração se torne inócua”. Desta forma, tendo o declarante
cumprido com todos os requisitos expostos acima, o cartório, após ter registrado as
diretivas, as encaminhará ao Registro Nacional, buscando sua efetividade193.
No tocante ao lecionado pelo artigo 2º, § 4º, da Resolução nº 1.995/2012,
que impõe ao médico o dever de registrar, no prontuário, todas as diretivas de
vontade que o paciente vier a lhe informar, Luciana Dadalto194 compreende estar
incompleta tal informação, dado que o dever do médico não se resume apenas a
documentar a vontade do paciente, mas também a informá-lo a respeito dos
tratamentos que podem vir a ser recusados, das consequências de cada terapia,
dos eventuais riscos nos quais ele pode estar incidindo. Em suma, o médico deve
fornecer a orientação adequada para que, assim, o paciente venha a formular suas
diretivas antecipadas de uma forma mais consciente.
Em 31 de janeiro de 2012, o Procurador da República de Goiás, Ailton
Benedito de Souza, ajuizou ação civil pública buscando a inconstitucionalidade,
declarada pelo Poder Judiciário, da Resolução em epígrafe, afirmando que ela
“extravasa o poder regulamentar do CFM, impõe riscos à segurança jurídica, alija a
família de decisões que lhe são de direito e estabelece instrumento inidôneo para o
registro de ‘diretivas antecipadas de pacientes” 195.
Enfatiza-se mais uma vez que o CFM não possui competência para legislar,
e, consequentemente, não pode promulgar nenhuma lei. Do mesmo modo, por não
se tratar de nenhuma matéria abrangida pelo Direito Penal, não possui meios para
descriminalizar alguma conduta196.
O objetivo dessa Resolução é tão somente fornecer meios ao paciente para
que ele possa garantir a efetividade dos tratamentos pelos quais optar, tendo sua
vontade respeitada pelo médico. Assim sendo, o Procurador cometeu um equívoco
ao afirmar que a respectiva Resolução ultrapassa o poder regulamentador
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conferido à CFM197.
Ainda dentro desse enfoque, não há o que se falar de riscos à segurança
jurídica, que, por sua vez, significa que o cidadão pode confiar em que aos seus
atos ou às decisões públicas incidentes sobre seus direitos, posições jurídicas e
relações, praticados ou tomadas de acordo com as normas jurídicas vigentes, se
ligam os efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas
normas198.
Logo, se segurança jurídica significa que as normas jurídicas vigentes no
ordenamento jurídico não devem entrar em conflito com os direitos do cidadão, há
uma notória confusão explicitada na fundamentação de Ailton Benedito de Souza,
dado que a Resolução não apenas não vai de encontro aos direitos do paciente,
como também os amplia, lhe concedendo um meio de garantir que sua vontade,
devidamente expressa, será concretizada assim que a situação hipotética prevista
na supracitada Resolução ocorrer199.
Por fim, no que concerne ao argumento de que a Resolução alijaria a família
de decisões que lhe são de direito, se tem elucidado na regulamentação sujeita à
manifesta expressão da autonomia privada, colocando em posição de destaque a
vontade individual e a autodeterminação do declarante200.
Nesse sentido, sendo a família regida pelos princípios da dignidade humana
e da solidariedade, advindo de tal instituto a consideração e o respeito recíprocos
entre seus integrantes, é forçoso concluir que a família deve permanecer ao lado do
paciente em momentos drásticos. No caso de encontrar-se acometido de uma
doença terminal, é certo de que a família, após ter recebido informações dos
médicos a respeito da situação clínica em que se encontra seu familiar, tendo a
mais clara consciência de que esta situação lhe traz dor sem que, contanto, haja
relevantes perspectivas de cura, não irá travar desentendimentos com o paciente a
respeito de sua decisão201.
Contudo, deve ser frisado que, ainda dentro da situação hipotética acima
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descrita, caso a família venha a discordar com o que foi decidido, a palavra final
que deverá ser sempre a do paciente, sendo esta que deverá ser sempre
obedecida. É inevitável ressaltar, ainda, a demasiada importância que teve a
Resolução nº 1.995/2012 em que pese se tratar do aumento da quantidade de
testamentos vitais lavrados no Brasil após a sua aprovação.
Conforme visto alhures, foi a Resolução nº 1.995/2012 que regulamentou a
situação dos testamentos vitais no país, cooperando com sua elaboração por uma
enorme massa da população brasileira. Evidenciando-se o afirmado, tem-se o dado
estatístico de que, um ano antes da regulamentação, os cartórios de nota
brasileiros tinham lavrado tão somente 69 testamentos vitais. Contudo, em 2014,
dois anos após a aprovação da aludida Resolução, esse número cresceu
drasticamente, obtendo um aumento de 690%, chegando a fechar o ano com 548
testamentos vitais lavrados202.
A razão do aumento da quantidade de pessoas que buscaram realizar seu
testamento vital após a sua regulamentação encontra seu sentido de ser, diante de
outros fatores, na elaboração relativamente simplória do respectivo documento.
Qualquer indivíduo, desde que dotado de plena capacidade, pode buscar a
confecção do seu testamento vital por um tabelião de notas. Tudo o que ele precisa
fazer é apresentar seus documentos pessoais no momento da lavratura de suas
diretivas e informar, clara e expressamente, em quais termos se dará seu
testamento vital.
Quando for necessário, ou seja, quando o declarante se acometer de uma
doença grave ou fique, de alguma forma, impossibilitado da manifestar sua vontade
em virtude de alguma desventura, seus familiares – ou, ainda, seu representante
legal – serão os responsáveis por apresentar uma cópia desse documento ao
médico que estará cuidando do caso do paciente, o qual, por sua vez, buscará o
máximo de efetividade das cláusulas que estarão ali inseridas, desde que,
logicamente, estas não contrariem o disposto no Código de Ética Médica.
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3.3.5. Como elaborar um testamento vital

O processo de elaboração de um testamento vital consiste no registro, por
parte do testador, de decisões e condutas que devem ser rigorosamente seguidas
caso este venha a se encontrar, futuramente, em alguma das hipóteses relatadas no
respectivo documento. Nesse cenário, o testador deve informar se há algum
tratamento ao qual ele gostaria de ser submetido. Caso haja, deverá indicar o tipo de
tratamento e fornecer orientações acerca de decisões e condutas que deverão ser
tomadas na referida hipótese203.
Nada obstante, o testador também terá que informar qual procedimento
deseja que seja adotado nos casos de: perda de consciência definitiva; coma, com
possibilidade de traumatismo craniano permanente; falta das funções vitais,
podendo estas ser de qualquer natureza; presença de sequela, de forma que lhe
será inviável prosseguir com sua vida sem a assistência permanente de um
cuidador204.
Nessa acepção, é possível que o indivíduo informe se deseja algum auxílio
religioso caso venha a lhe ocorrer algumas das hipóteses previstas, podendo - se
assim desejar – informar a qual religião pertence e inclusive o nome do sacerdote do
qual deseja receber assistência. Ademais, é recomendado que o sujeito esclareça o
que deverá ser feito com seu corpo após seu falecimento – se deverá ser cremado
ou enterrado, se pretende doar seus órgãos ou, ainda, se opta por doar seu corpo a
uma faculdade de Medicina205.
Há dúvidas quanto às consequências da escolha de suspensão do
tratamento. Tais dúvidas se dão no sentido de que, se com a cessação do
tratamento, pudesse vir também a suspensão dos cuidados médicos. Ora, essas
incertezas não encontram sentido de ser, haja vista que interromper um tratamento
cujos danos superam em demasia os benefícios causados ao paciente em nada
obsta o ininterrupto fornecimento de cuidados paliativos por parte do médico ao seu
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enfermo206.
Para que seja válido, é necessário que o testamento vital seja entregue
digitado, em uma via impressa, sem apresentar quaisquer rasuras – trata-se de
requisitos obrigatórios.
Contudo, para evitar eventual risco de não cumprimento das cláusulas
inseridas no respectivo documento, é aconselhável que o testador garanta a sua
validade através de outros meios, como com o cumprimento dos requisitos dispostos
no artigo 1.876 do Código Civil, sendo estes exigidos para as demais modalidades
de testamentos informais, os quais requerem que o documento seja assinado não
apenas pelo interessado, mas também por três testemunhas ou então que seja
registrado em cartório207.
A Resolução 1.995/2012 da CFM não exige a presença de testemunhas para
elaboração do testamento vital. Contudo, há entendimento doutrinário no sentido de
ser indispensável a apresentação de, pelo menos, duas testemunhas da realização
de tal ato de vontade208.
Tampouco o registo em cartório é exigido para a validade do testamento vital,
podendo a ausência de exigibilidade deste último ser visto como uma vantagem,
uma vez que, em decorrência de grande parte da população brasileira não possuir
condições de arcar com os custos exigidos pelo registro em cartório sem que tal
dispêndio venha a comprometer seu sustento e/ou de sua família, o testamento vital
acabaria por se tornar um privilégio acessível a poucos209.
Nesse interim, caso o indivíduo opte por elaborar um testamento vital, é
imprescindível que designe uma pessoa para defender seus interesses perante
terceiros.
Em uma explicação pormenorizada, deve-se ter em mente que a pessoa que
foi escolhida pelo testador deve garantir o que está disposto em seu testamento
vital, principalmente em casos de conflito de interesses, fazendo sobressair sempre
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a vontade do enfermo. Não obstante, o testamenteiro vital, ao assumir o cargo,
também se responsabiliza por fazer chegar ao conhecimento do médico e de sua
equipe a existência de um testamento vital elaborado pelo paciente o qual estão
tratando, bem como de seu conteúdo, antes que qualquer medida irremediável seja
tomada210.
Vale ressaltar que, por questões éticas, o médico responsável pelo tratamento
do paciente não deve assumir o encargo de ser seu testador vital, apesar de que
não exista nenhum óbice para que o enfermo opte por um médico para ocupar tal
posição, desde que esse médico em nada esteja relacionado com o processo
terapêutico pelo qual esteja passando211.
Nesse mesmo sentido, há natural receio de que o procurador, sendo parente,
amigo íntimo, cônjuge ou outrem sem vínculo com o testador, ou por questões éticas
ou religiosas, resista ou relute em cumprir o desejo do outorgante ou constituinte. A
proximidade afetiva entre procurador e testador pode dificultar o cumprimento das
vontades do testador, inutilizando os objetivos do Testamento Vital.212.
É importante frisar que o testador do testamento vital deve estar previamente
ciente das obrigações que lhe serão incumbidas e assumindo a referida posição
voluntariamente213.
De acordo com Karina Costa Fraguas214, recomenda-se a nomeação de pelo
menos duas pessoas, devendo estes terem ciência acerca do testamento vital e
concordem com os termos na forma como entabulados.
Caso o testador, ao examinar as hipóteses previstas em seu testamento vital,
ache melhor, em caso de ocorrência de qualquer uma delas, não ser submetido a
tratamentos extraordinários que venham a prolongar a sua vida, assim poderá dispor
no referido testamento. Contanto, é pertinente saber que os meios que serão
utilizados para fins de alimentação e hidratação não integram os tratamentos
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supracitados, ainda que gerenciados por vias artificiais215 – trata-se de cuidados
paliativos.
Antes que o processo de elaboração do testamento vital se inicie, é
necessário que haja uma consulta entre o paciente e um médico de sua confiança,
oportunidade na qual serão esclarecidos quais as possíveis doenças/deficiências
que darão ensejo ao uso do testamento vital e quais tratamentos, dentre os
existentes, poderão vir a ser utilizados na ocorrência de cada uma delas, sendo
também lhe elucidado como se dão esses tratamentos e quais são os riscos
existentes.
Afinal, uma das funções mais importantes do médico é, na medida do
possível, antecipar e mostrar claramente as decisões que poderão ser tomadas a
cada passo do processo terapêutico, no caso de evolução de uma doença
preexistente216. Caso o testador possua médico que seja de sua confiança, é
possível a inserção de uma cláusula em seu testamento vital afirmando que este
será o médico que o tratará217.
Já no que concerne ao momento para se elaborar um testamento vital, a
questão é delicada, pois ao se tratar de paciente terminal, a vontade apenas deve
ser considerada caso exarada em momento de lucidez, qual seja, quando capaz, e
ainda, tem-se o ponto de que a vontade para ser respeitada e atendida não pode
contrariar a legislação vigente (representativa da autonomia pública), momento em
que se deve refletir sobre a disponibilidade dos direitos da personalidade, assim
como quanto a revogabilidade da vontade externada, com a ressalva da capacidade
e de que modo esta deve ser compreendida quando inserida nas questões
existenciais218.
Para Lippmann, esse tempo ideal se daria logo após o paciente ser
diagnosticado de sua patologia219. Nesse seguimento, o paciente poderá, após uma
profunda análise com seus parentes e equipe médica encarregada de seus
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tratamentos, decidir em quais termos se dará o documento220.
Diante desta perspectiva, independentemente do estado clínico do paciente,
sua capacidade é que se constitui como requisito de validade para a confecção do
testamento vital221.
Com efeito, os países que regulamentam o testamento vital vedam
expressamente a ocorrência de qualquer hipótese em que o médico que esteja
tratando do estado de saúde deste paciente gravemente doente possa ser a
testemunha de suas Diretivas Antecipadas de Vontade. Da mesma forma, os
funcionários do hospital em que o paciente se encontra internado, bem como o
responsável por tal estabelecimento, não podem, de forma alguma, nestes países,
servirem de testemunha222.
Importante se faz ressaltar que essas declarações – DAV – devem ser feitas
antes do indivíduo chegar a um estado terminal, pois aí, então, ele provavelmente
não conseguirá expressar suas vontades de forma clara e consciente 223.
No vertente caso, é necessário mencionar que, caso a vontade do indivíduo
seja apenas em manter os cuidados paliativos, dispensando, assim, todos os
tratamentos aos quais ele poderia ser submetido, então ele deverá deixar tal desejo
expresso em seu testamento vital. Sabe-se, conforme já vastamente analisado
acima, que os cuidados paliativos consistem no conjunto coordenado de ações
destinado a garantia do cuidado integral à saúde de paciente com enfermidade que
não responde a tratamentos curativos224, limitando o uso de medicamentos e
tratamentos a oferecer-lhe – à medida do possível – o conforto necessário para que
ele tenha uma morte digna, sem, contanto, adiantá-la ou adiá-la.
O testamento vital, com efeito, poderá abrigar somente disposições
concernentes a refutar tratamentos fúteis e extraordinários de prolongamento da
vida sem qualidade contra a vontade do testador, devendo o médico observar a
contrapartida de benefícios a serem aproveitados pelo indivíduo 225.
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Consoante o que preleciona o Código de Ética Médica – CEM, os
absolutamente incapazes e os relativamente incapazes de exercer os atos da vida
civil, ao serem identificados com alguma doença, podem opinar acerca dos
procedimentos que serão adotados pelo médico que esteja cuidando do caso 226.
Para tanto, é necessário que eles consigam ter plena consciência da doença que
desenvolveram, bem como dos efeitos surtidos por ela227.
Os menores de idade que já atingiram a idade de 16 anos, tornando-se
relativamente incapazes, são habilitados para confeccionarem seu testamento vital.
A maior parte dos países que legislou sobre as diretivas antecipadas de vontade
vinculou-se à teoria clássica das incapacidades dispostas, entre nós, no Código
Civil, determinando que apenas os maiores de dezoito anos em plenas faculdades
mentais podem recusar tratamentos médicos e definir as condições de sua morte
por meio de instrumento. No que se refere a condições mentais, a codificação civil
brasileira, de 2002, passou a se dar pela noção de discernimento. Este fator
heterogêneo, em situações jurídicas existenciais, enseja uma releitura vinculada ao
livre desenvolvimento da personalidade e à promoção da dignidade humana,
diferentemente de situações jurídicas patrimoniais228.
A Resolução nº 1.995/2012 do CFM não cobra como requisito obrigatório a
presença de um advogado para que se produza um testamento vital, todavia
também não a proíbe, a deixando – assim – a critério do testador. É conveniente que
a pessoa que opte por ter um testamento vital consulte um advogado e um médico
para que suas disposições estejam em conformidade com o ordenamento jurídico e
as condutas previstas como éticas para os médicos229.
Caso o testador opte por contratar um advogado para auxiliá-lo na produção
de seu testamento vital, então este deve explanar ao seu cliente, de forma que não
reste dúvidas, como se dá a sucessão patrimonial, o recomendando, a depender de
seu caso, a elaborar um testamento patrimonial230.
Da mesma forma que a presença de um advogado não é obrigatório para se
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elaborar um testamento vital, o registro em cartório, como já foi mencionado acima,
também não se faz necessário, embora seja recomendável, eis que, desta forma, as
DAV tornam-se um documento de fácil acesso, tendo o testador meios de recuperálo caso o perca231.
Maior garantia terá para a autonomia do autor, porém, se o testamento vital
for objeto de escritura pública e extensão dos seus efeitos, com o denominado
Registro Nacional de Declaração Prévia de Vontade232.
Como testamento que é, o testamento vital obviamente é ato personalíssimo,
só pode emanar inexoravelmente, da vontade do testador, unilateral, em que não
existe contraparte ou aceitante da manifestação da última vontade, e pode ser
mudado ou revogado a qualquer tempo233.
De uma forma ou de outra, é primordial que o seu procurador de saúde seja
alertado acerca das mudanças realizadas234, afinal, é ele quem irá fazer valer os
interesses do enfermo caso este venha a se encontrar em estado terminal
futuramente, e, caso não seja alertado de que as declarações contidas no
testamento vital não valem mais, porque foram revogadas, então, ao ser porta-voz
do paciente em um dado momento futuro, defenderá os interesses errados, fazendo
com que se concretizem vontades diversas das desejadas pelo testador.
Há quem entenda que se o paciente for internado e não quiser que se
apliquem os termos do testamento vital, ele deve informar ao médico sobre a
existência do documento e que deseja modificá-lo ou revogá-lo, assinando a nova
declaração de vontade no prontuário médico235.

3.4.2. A inexistência de um registro nacional de testamentos vitais

Luciana Dadalto, diante da inexistência de legislação específica no país sobre
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diretivas antecipadas de vontade, defende a imprescindibilidade da lavratura do
testamento vital por escritura pública, perante um notário, como meio de garantia de
segurança jurídica236.
Ainda que o testamento vital – e também o mandato duradouro – não precise
ser obrigatoriamente firmado perante um tabelião, a fé pública decorrente dos atos
notariais configura uma segurança para a pessoa. Contudo, em se tratando do
registro em cartório das diretivas antecipadas de vontade, Crippa e Feijó 237 fazem a
seguinte ressalva:
“Apesar de se mostrar como a forma mais concreta de comprovação da
vontade para elidir possíveis conflitos, a certeza de que a sua vontade
será cumprida pelo ato de ter sido feito em cartório, não há. Por
exemplo, a única pessoa que tiver conhecimento deste registro pode não
o informar à equipe médica e a vontade não ser cumprida, pois não
temos um Registro Nacional único, que informe aos hospitais esse
anseio.”

Nesse sentido, a existência um registro nacional único de diretivas
antecipadas de vontade revela-se um instrumento indispensável, que possibilitaria
uma maior efetividade no cumprimento da vontade do paciente, de modo a não
correr risco de que declaração se torne inócua. Dadalto propõe que, existindo tais
disposições formais, isto é, o registro notarial, o cartório deveria encaminhar o
testamento vital para o registro nacional, em prazo exíguo, afim de garantir a
efetividade deste238.

3.4.3. Caso emblemático analisado pelo TJRS

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 20 de
novembro de 2013, julgou a Apelação Cível nº 70054988266 239, derivada de Alvará
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Judicial para suprimento da Vontade do Idoso, proposta pelo Ministério Público, na
cidade de Viamão (RS), em que se discute o direito de um idoso a recusar a
amputação de um membro necrosado. A decisão dos desembargadores foi pelo
reconhecimento desse direito, tido por eles como constitucional, supostamente por
constituir ortotanásia, através do desejo manifestado pelo paciente por um
testamento vital, em conformidade coma Resolução nº 1.995/2012.
Trata-se do primeiro acórdão que, diante de um caso concreto, analisou o
testamento vital no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, infelizmente, o que se
percebe diante da leitura apurada da decisão é que o paciente fez manifestação de
recusa de tratamento e não um testamento vital, uma vez que ele não estava em
situação de fim de vida.
O paciente estava em um processo de necrose do pé esquerdo, necessitando
de amputação, procedimento que recusava de forma veemente. Como o idoso não
tinha parentes e estava em um hospital colônia, o Ministério Público solicitou que o
Poder Judiciário determinasse a realização da amputação, tendo em vista que não
realização deste procedimento levaria o paciente a óbito, fundamentando este
pedido na incapacidade do idoso, haja vista que está com quadro depressivo, bem
como na indisponibilidade do direito à vida.
O juiz, em primeira instância, indeferiu o pleito por ausência de prova nos
autos de risco de vida. Afirmou ainda que o paciente, apesar de ter um quadro
depressivo, possuía capacidade para recusar tratamento. O Ministério Público
apelou da decisão e novamente perdeu, tendo o TJRS decidido pelo respeito à
vontade do idoso de não realizar a amputação.
O curioso é que tal decisão baseou-se na manifestação de vontade do
paciente, entendida pelos desembargadores como testamento vital, a qual, segundo
os mesmos, figura na Resolução nº 1.995/2012 do CFM que prevê a possibilidade
de a pessoa se manifestar a respeito, mediante três requisitos: (1) a decisão do
paciente deve ser feita antecipadamente, isto é, antes da fase crítica; (2) o paciente
deve estar plenamente consciente; (3) deve constar que a sua manifestação de
vontade deve prevalecer sobre a vontade dos parentes e dos médicos que o
assistem.
70054988266-rs/inteiro-teor-113430636>.Acesso em: 21 de mar. 2019.
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Não obstante a importância desta decisão, vez que, de forma corajosa,
reconheceu a primazia da vontade do paciente sobre a indisponibilidade do direito à
vida, é preciso tomar cuidado com equiparação da vontade deste paciente com o
testamento vital.
Isso porque os autos não deixam claros sobre a real condição de saúde do
paciente, ou seja, não há a informação se este paciente estava com urna doença
ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas. Muito antes, pelo contrário,
parece tratar-se de um caso puro de recusa de tratamento, sem qualquer ligação
como fim da vida.
Ainda que assim fosse, a decisão padece de grande contradição, uma vez
que dois dos três requisitos citado na mesma para afirmar que se está diante de um
testamento vital estão ausentes:
(i) Primeiro, porque o paciente manifestou a vontade na fase crítica, afinal, a
recusa em amputar a perna se deu no momento em que houve o diagnóstico da
necessidade de amputação, ou seja, na fase crítica. Para que este requisito fosse
cumprido, seria necessário que o paciente, antes de estar como quadro infeccioso,
tivesse se manifestado acerca da sua vontade em não amputar um membro diante
de uma infecção, ainda que essa decisão lhe causasse a morte;
(ii) Segundo, porque o paciente estava com um diagnóstico de depressão,
doença que pode retirar a capacidade para consentir do indivíduo, também chamada
de discernimento e requisito essencial para manifestação de vontade.
Para Dadalto240 o processo conta com urna grave falha, pois não obstante os
magistrados – de primeira e segunda instância – terem reconhecido o quadro
depressivo, esta doença não foi levada em consideração nas decisões judiciais e,
caso houvesse sido feito um detalhado laudo psiquiátrico, haveria a possibilidade de
demonstrar que o paciente tinha discernimento para tomar a decisão.
Portanto, a referida decisão parece um verdadeiro retrocesso no que diz
respeito à implementação das DAV no Brasil, pois utiliza de forma inadequada o
instituto e abre perigosos precedentes para outras decisões judiciais que se valham
do testamento vital para justificar situações que nada tem a ver com tais
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documentos, pois este é um documento de manifestação de vontade com relação a
tratamentos e cuidados a que a pessoa deseja se submeter quando estiver fora de
possibilidades terapêuticas.
Em verdade, essa decisão refere-se ao direito de um idoso a recusar a
amputação de um membro necrosado, que foi interpretado como constitucional.

95

CONCLUSÃO

O testamento vital é um ato de autonomia existencial do indivíduo,
mormente do paciente terminal. É ferramenta de concretização do princípio da
dignidade da pessoa humana, valor absoluto do ordenamento jurídico, naquele
que é um dos mais sensíveis momentos da existência do homem: o término da
vida e o vislumbrar da morte.
Garantir a cada indivíduo a possibilidade de escolher a quais cuidados e
tratamentos deseja ser submetido no findar de seus dias significa dar-lhe a
oportunidade de, mesmo nos derradeiros momentos de sua existência, sentir-se
digno, concretizando a sua vontade e os valores que elegeu para si como
elementares de uma vida boa e digna para si.
Não obstante, todo esse conhecimento e tecnologia não trazem somente
benefícios à medicina e às pessoas, visto que, por vezes, em nome da tecnologia
e de resultados – que nem sempre são certos – pessoas doentes são induzidas a
tratamentos intermináveis, cansativos que lhe tiram as forças ao longo de todo o
processo.
Diante de tal cenário, a proposta do testamento vital impera, na medida em
que recupera a dignidade do paciente que, em muitas das vezes, sequer quer ser
submetido à mais uma tentativa terapêutica e a família, de modo quase que certo,
insiste em fazê-lo por amor mas, também, muitas das vezes, por egoísmo ou
medo em ver o paciente “se entregar”.
O paciente em fim da vida é sujeito de direito no ordenamento jurídico
brasileiro e, portanto, deverá ter sua autonomia privada respeitada, a fim de que
se garanta a coexistência dos projetos individuais de vida, conforme preceitua o
modelo democrático adotado pela Constituição de 1988.
Nesse contexto o testamento vital faz sentido, ou seja, é a partir da
verificação da necessidade de efetivar o respeito à autonomia privada do paciente
terminal que esta declaração desponta como instrumento válido no ordenamento
jurídico brasileiro, amparada pelos fundamentos éticos que regem a ciência
médica - da qual não se pode olvidar -, tendo em vista as implicações da validade
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do Testamento vital na prática diária dos médicos que lidam com situações de fim
de vida.
O novo Código de Ética Médica brasileiro deixou claro que o médico deve
respeitar a vontade expressa do paciente, vontade esta que deve ser
instrumentalizada através de um documento chamado declaração prévia de
vontade do paciente terminal, também conhecido, erroneamente, por testamento
vital. Contudo, até o presente momento não existe qualquer regulamentação sobre
o tema no Brasil, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito do Conselho Federal de
Medicina e esta falta de regulamentação gera uma insegurança aos indivíduos
que querem deixar sua vontade expressa e aos médicos que, diante de um caso
concreto, veem-se diante de um conflito entre a vontade de diferentes familiares,
por exemplo. Em verdade, a relação médico-paciente, diante de situações de
terminalidade está carente de proteção. É necessário garantir ao paciente que
seus desejos, expressão máxima do direito à liberdade, serão seguidos em um
momento em que ele não mais puder exprimi-los com discernimento e é
necessário garantir ao médico que ele não sofrerá qualquer retaliação, seja no
âmbito de sua entidade de classe, seja no âmbito jurídico, ao seguir
expressamente a vontade do paciente.
Nesse sentido, embora a resolução nº 1.995/2012 do Conselho Federal de
Medicina disponha que o médico deva respeitar a vontade do paciente, expressa
nas chamadas “diretivas antecipadas de vontade”, inexiste no Brasil, até o
presente momento, qualquer regulamentação sobre as diretivas antecipadas de
vontade, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito do CFM. Essa ausência de
regulamentação, principalmente legal, gera enorme insegurança tanto para os
pacientes, que não sabem se terão suas vontades respeitadas, quanto para os
médicos e profissionais da saúde, que muitas vezes se veem sem saber o que
fazer em relação ao paciente terminal, ou incertos quanto às repercussões que
surgirão caso cumpram determinadas diretivas.
É imperioso garantir ao paciente que suas determinações serão seguidas
quando este não mais puder exprimi-las com discernimento, assim como é
imprescindível garantir ao médico que ao seguir expressamente a vontade do
paciente que ele não sofrerá qualquer retaliação no âmbito jurídico. Como
exposto, o exercício da autonomia privada por vezes está intimamente
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relacionado ao agir dos entes públicos em sua respectiva autonomia. Destarte, fazse mister a criação de legislação pertinente ao tema, com vistas à obtenção de
segurança jurídica para ambas as partes da relação médico-paciente.
Ressalta-se também que a discussão deve ser levada para além da seara
legislativa. O paciente, via de regra, necessitará do acompanhamento médico na
feitura do seu testamento vital, haja vista a necessidade de conhecimento técnico
para redigir de forma pormenorizada sobre a recusa de cuidados e tratamentos.
Ainda, há a necessidade de um advogado em tal processo, no sentido de orientar
o indivíduo corretamente quanto ao registro do testamento vital e quanto à sua
elaboração. Assim, é imperioso que tal instituto seja conhecido tanto por
profissionais da área de saúde quanto por profissionais do Direito, devendo a
matéria ser abordada nos cursos superiores das respectivas áreas.
Ademais, a criação de lei que regulamente o instituto do testamento vital
não se revela plenamente satisfatória se não houver conjuntamente a criação de
um registro nacional de testamentos vitais.
É evidente que a presente dissertação não objetiva examinar todas as
possíveis dificuldades à legitimação do testamento vital no Brasil e propor soluções
a cada uma delas. Há que se pensar em inúmeras outras questões ainda pouco
debatidas, tais como o acesso do paciente ao profissional da saúde e do Direito
que irão auxiliá-lo na elaboração do testamento vital, quais diretivas podem
constar em tal documento, isso é, quais tratamentos e cuidados pode o paciente
recusar etc. O campo para discussão é deveras fértil, havendo muito a ser
estudado e debatido.
Conclui-se que o testamento vital é válido no Brasil, mesmo com a
inexistência de legislação específica, a partir de uma interpretação principiológica
do ordenamento jurídico pátrio. Entretanto, devido as especificidades formais e
materiais que permeiam este instituto, avaliou-se ser necessária a aprovação de
uma lei que o regulamentasse, a fim de evitar controvérsias e de possibilitar a
eficácia deste.
É preciso que exista uma forma de assegurar que o corpo humano seja
respeitado e protegido, em vida, evitando que não se transforme em um mercado,
cuja evolução do exercício dos direitos da personalidade requisitará mais do
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Direito a fim de constituir um sistema jurídico direcionado a responder aos novos e
polêmicos dilemas da modernidade. Este é o desafio implementado pela
regulamentação

do

testamento

vital.
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