
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 às 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. 
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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. 


