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RESUMO 

 

O problema que norteou este trabalho fundamentou-se no seguinte questionamento: em que 

medida o testamento vital encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro e quais seus 

efeitos? Para responder a esta indagação, partiu-se de uma análise do conteúdo jurídico do 

testamento vital, do mandato de execução das condutas praticadas pelo médico, representante 

legal ou procurador de saúde e da licitude da ortotanásia. Propôs-se fazer um estudo tomando 

por base a Constituição Federal, legislação infraconstitucional, princípios constitucionais, 

princípios da Bioética, as Resoluções n°s 1.805 e 1.995, do Conselho Federal de Medicina e 

legislação estrangeira em relação à ortotanásia como objeto da declaração de vontade das 

diretivas antecipadas do paciente terminal, as consequencias e efeitos jurídicos dela 

provenientes. São analisadas as principais características que devem apresentar o documento 

que formaliza a declaração de vontade antecipada do paciente terminal, como validade, eficácia 

e efeitos legais. A metodologia utilizada é a qualitativa, envolvendo a análise bibliográfica 

relacionada ao tema pesquisado. Identificamos que, em virtude do vácuo legislativo sobre o 

testamento vital uma situação de vulnerabilidade para o médico e procurador de saúde em 

relação a ortotanásia. Constatamos, assim, a imprescindibilidade de uma legislação específica 

sobre a matéria. 

 

Palavras-chave: Testamento. Testamento Vital. Diretivas antecipadas. Ortotanásia. Eutanásia. 

Procurador de Saúde.  
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RÉSUME 

 

Le problème qui a guidé ce travail était basé sur la question suivant: dans quelle mesure le 

testament de vie trouve-il un soutien dans l´ordre juridique brésilien et quels sont leurs effets? 

Pour répondre à cette question, il est parti d´analyse du contenu légal du testament de vie, du 

mandat de l'exécution des conduits pratiquées par le médecin, le représentant légal, procureur 

de la santé et de la légalité de l`orthotanasie. Il a été proposé de faire une étude fondée sur la 

Constitution Fédérale, la législation infraconstitutionnelle, les principes constitutionnels, 

principes de la bioéthique, les résolutions n°s. 1.805 et 1.995 du Conseil Fédéral de Médecine 

et de la législation étrangère par rapport a l´orthotanasie en tant qu'objet de la déclaration de 

volonté des directives anticipées du patient terminal, les conséquences et les effets de cela. Sont 

analysés les principales caractéristiques présenter par le document qui formalise la déclaration 

de volonté anticipées du patient terminal, tels que la validité, l'efficacité et les effets juridiques. 

La méthodologie utilisée est qualitative, impliquant l'analyse bibliographique liée à sujet 

recherché. Nous avons identifié cela dans vertu du vide législatif sur le testament de vie la 

vulnérabilité du médecin et du fournisseur de soins de santé relativement à l'orthothanasie. Nous 

trouvons, donc, l'indispensabilité d'une législation spécifique en la matière. 

 

MOTS-CLÉS: Testament. Testament de vie. Directives anticipées. L´Orthothanasie. 

Euthanasie. Procurateur de santé.  
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1 INTRODUÇÃO 

A morte envolve inúmeras polêmicas desde a Antiguidade. Na sociedade brasileira, 

o assunto é uma questão delicada de ser abordada, dado que as pessoas não costumam enfrentar 

o assunto como uma etapa natural do ciclo de vida. 

O medo faz com que as pessoas se desviem da questão e por isso prefiram não falar 

do infortúnio. Luc Ferry, ao tratar da “finitude humana e a questão da salvação”, justifica esse 

temor, afirmando que só seria comparado à maior das catástrofes e ao perigo mais medonho.  

Ferry considera que a morte “[...] não é uma realidade tão simples quanto se pensa 

habitualmente. Ela não se resume ao ‘ao fim da vida’, a uma parada mais ou menos brutal da 

nossa existência”. Diz que alguns sábios da antiguidade, para tranquilizarem seus súditos, 

aconselhava-os a não pensar nela, pois, das duas, uma: ou se estaria vivo, e a morte, por 

definição, não estaria presente, ou então ela estaria presente, e, também por definição, não se 

estaria presente, momento em que não existiriam mais razões para se angustiar, entristecer ou 

viver amargurado1. 

Como se percebe, morte desperta curiosidade. Mitos, crenças e cultos especiais 

post-mortem fizeram parte da cultura dos ancestrais da raça humana ao longo das civilizações. 

Muitos são os  fragmentos arqueológicos, a exemplo dos Astecas, Hebreus, Egipícios e Maias, 

que incluiam nos rituais tumbas, múmias, sarcofágos e relíquias mortuárias, indicando que o 

fim da vida era um enigma indecifrável que merecia respeito e deferência.  

Dentre os países ocidentais, talvez o México seja o único em que a morte é 

festejada, considerando-a como uma etapa de evolução da vida.  

Muitas são as interrogações que envolvem a passagem do plano material para o 

espiritual, do visível para o invisível, do tangível para o abstrato, do terreno para o celestial. 

Não existe nada mais instigante e incompreensível do que a transição do ser humano para além 

da existência terrena.  

Com tantos questionamentos sem respostas, surgiu, nas sociedades 

contemporâneas, uma imensidão de controvérsias relativas ao prolongamento da vida, em 

decorrência dos avanços da Medicina. As novas técnicas cirúrgicas e tratamentos terapêuticos, 

                                                             
1 FERRY, Luc. Aprender a viver: filosofia para os novos tempos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 
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aliados a tecnologia de última geração, possibilitam o retardo do curso natural da morte, como, 

por exemplo, é o transplante de cabeça em humanos23. 

Ainda são inumeros, contudo, os questionamentos que aportam à Medicina 

moderna, sobretudo quando envolve técnicas e procedimentos duvidosos quanto aos preceitos 

éticos. 

Há aqueles que não são simpatizantes dos novos avanços da Ciência Médica, 

mormente quando se cuida de tratamentos terapêuticos extraordinários, técnicas de 

ressuscitação e prolongamento da vida. Existem, ainda, os que temem o estado vegetativo em 

caso de terminalidade de vida, quando, por se encontrarem inconscientes, não mais poderão 

exercer a própria autonomia da vontade, impossibilitando-os de expressar o desejo de não serem 

submetidos a determinados tipos de procedimentos que em nada contribuiriam  para  a cura, e 

somente iriam prolongar a vida à custa de mais sofrimentos, e, assim, impedindo o curso natural 

da morte com dignidade. 

Considerando que a “vida” faz parte do rol dos direitos fundamentais, poderiamos 

dizer que o direito à “morte natural” também é parte desse elenco. Questionamos, com efeito, 

se a pessoa que manifesta, expressamente, em um documento escrito, a vontade de não se 

submeter a tratamentos terapêuticos desnecessários, atendendo a comprovada impossibilidade 

de cura, certificada a veracidade por médico competente, estaria agindo com respaldo no 

princípio da dignidade humana e nos princípios basilares da Bioética e da Ética médica.  

Não se chegou, entretanto, ainda a um consenso extreme de dúvidas sobre o que se 

entende por “morte natural” ou “ortotanásia” (morte digna): se pode ser considerado um direito 

fundamental amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e princípios da 

autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça, dessa maneira carecedora de proteção 

jurídica, ou se configuraria conduta criminosa passível de sanção penal e cível.  

É corriqueiro o equívoco entre as definições doutrinárias do significado de 

ortotanásia, eutanásia passiva e ativa, eutanásia direta e indireta - conhecida como eutanásia de 

duplo efeito - homicídio privilegiado por omissão, atenuado pelo relevante valor moral, 

distanásia, suicídio assistido e demais institutos correlatos que possuem vínculo com 

aparecimento da figura do testamento vital, no Brasil. 

                                                             
2 KNAPTON, Sarah. World´s first human head transplant a sucess, controversial scientist claims. The Telegraph 

Sciense, LONDON, UK., 17 nov. 2017. Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/science/2017/11/17/worlds-

first-human-head-transplant-successfully-carried/>. Acesso em: 04.01.2018. 
3 CAPUTO, Victor. Último teste para transplante de cabeça foi feito. E deu “certo”. Revista Saúde, São Paulo, 

SP, 22 nov. 2017. Caderno Medicina. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/medicina/ultimo-teste-para-

transplante-de-cabeca-foi-feito-e-deu-certo/>. Acesso em: 04.01.2018 

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/11/17/worlds-first-human-head-transplant-successfully-carried/
http://www.telegraph.co.uk/science/2017/11/17/worlds-first-human-head-transplant-successfully-carried/
https://saude.abril.com.br/medicina/ultimo-teste-para-transplante-de-cabeca-foi-feito-e-deu-certo/
https://saude.abril.com.br/medicina/ultimo-teste-para-transplante-de-cabeca-foi-feito-e-deu-certo/
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Neste sentido, não poderíamos deixar de mencionar que a exposição de motivos da 

nova parte geral do Código Penal brasileiro, quando dispõe sobre a conduta ativa ou passiva do 

agente, praticada de modo intencional e consciente, criminaliza o ato como sendo uma 

modalidade de eutanásia - e de modo reflexo a ortotanásia -, fazendo referência aos destinatários 

da norma penal. 

É relevante, lembrar que existe o Projeto de Lei nº 6.715/20094, tramitando na 

Câmara dos Deputados, de autoria do senador Gerson Camata, para incluir no Código Penal, o 

artigo 136-A5, que descriminaliza a ortotonasia. 

A Resolução 1.995 do Conselho Federal de Medicina6, publicada no dia 31 de 

agosto de 2012, regulamentou a ortotonásia, desde que atendidas certas condições, entretanto, 

as dúvidas a respeito da legalidade e consitucionalidade permanecem. 

Investigamos, inicialmente, e partindo do princípio da dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, inciso III da Constituição Federal) e dos princípios da Bioética, levando-se em 

consideração a autonomia da vontade do paciente e a Resolução do Conselho Federal de 

Medicina (CFM)/1.995, se, mesmo não existindo lei instituidora do testamento vital, poderia a 

prática da ortotanásia ser considerada uma conduta permitida no Brasil, desde que cumpridas 

determinadas condições éticas e formais. 

Com relação à ortotanásia, questionam-se sua natureza jurídica o enquadramento 

como crime, ou fato atípico, de acordo com a prática médica. No que se refere ao testamento 

vital, indagamos se sua natureza jurídica é de um contrato particular, ou uma espécie 

contemporânea de testamento, ou se nenhuma dessas modalidades jurídicas. 

Indagamos, pois, se seriam lícitos os motivos que levem o médico e/ou cuidadores 

de saúde ou, ainda, um procurador, legal a executar a diretiva antecipativa de vontade (DAV) 

expressa no testamento vital do paciente terminal, ordenando a interrupção dos tratamentos 

terapêuticos e se tal conduta poderia ser equiparada à ortotanásia, ou se seria um modo sub-

reptício de eutanásia. 

                                                             
4 CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL. Projeto de Lei 6.715/2009. Brasília/DF, 2009. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465323>. Acesso em: 21.05.2016. 
5 Idem. Projeto de Lei 6.715/2009, Artigo 136-A: “Não constituir crime, no âmbito dos cuidados paliativos a 

paciente terminal, deixar de fazer uso de meios desproporcionais e extraordinários, em situação de morte iminente 

e inevitável, desde que haja consentimento do paciente ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, companheiro, 

ascendente, descendente ou irmão. § 1º A situação de morte iminente e inevitável deve ser previamente atestada 

por 2 (dois) médicos. § 2º A exclusão de ilicitude prevista neste artigo não se aplica em caso de omissão de uso 

dos meios terapêuticos ordinários e proporcionais devidos a paciente terminal”. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465323>. Acesso em: 21.05.2016. 
6 PORTAL MÉDICO. Resolução CFM nº 1.995/2012. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf.>. Acesso em: 21.05.2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465323
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465323
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf
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Partindo de tal contexto, pretendemos responder em que medida o testamento vital 

encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro; qual seria seu conteúdo jurídico; qual o 

caráter do mandato de execução das condutas contidas no testamento vital, quando realizadas 

pelo médico, ou pelo representate legal/procurador de saúde, e  de sua licitude ou ilicitude, bem 

como as diferenças entre a ortotanásia, a distanásia, o suicídio assistido e a eutanásia, de acordo 

com o enfoque dado pela Bioética; pretendemos elucidar se o testamento vital e diretivas 

antecipadas de vontade (DAV´s) são o mesmo instituto e, por último, se a ortotanásia autorizada 

de modo expresso pelo seu declarante no testamento vital configuraria um ilícito penal no 

Brasil, mesmo quando executada pelo médico, ainda que esse cumprisse com todas as 

condições exigidas pelo Código de Ética Médica brasileiro. 

Investigamos, inicialmente, a juridicidade do testamento vital à luz do princípio da 

dignidade da pessoa humana, da autonomia privada da vontade do paciente e dos princípios da 

Bioética. Na sequência, analisamos a  possibilidade da legalização e do reconhecimento do 

instituto pelo ordenamento jurídico pátrio, passando, desta feita a incorporar o rol dos 

testamentos que constam do Código Civil brasileiro e a probabilidade de sua regulamentação 

por lei especial, caso seja considerado uma espécie sui generis de testamento.  

Exploramos, ainda, como o testamento vital poderia adquirir validade e eficácia 

perante terceiros e ao Judiciário no Brasil, e quais seus requisitos, formalidades e regras de 

validade, fazendo um paralelo com a legislação estrangeira para, ao final, sugerirmos sua 

regulamentação. 
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2 A PRINCIPIOLOGIA COMO FUNDAMENTO JURÍDICO À PROTEÇÃO POR 

UMA MORTE DIGNA 

A indagação inicial que conduz esta pesquisa é a respeito da existência de um direito 

fundamental à “morte digna”. Em sendo a resposta afirmativa, questiona-se como ele 

prevalecerá ao ser confrontado com o direito fundamental “vida”, assegurado no artigo 5º, 

caput, da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Para responder a esses questionamentos, inicialmente, é imprescindível o estudo 

principiológico7 destinado a amealhar razões e fundamentos que assegurem o exercício pleno 

desses direitos, sem barreiras e livre do intervencionismo estatal. 

O testamento vital, resumidamente - e antecipando-se a sua definição, pois será 

tratada em capítulo específico - comporta uma diretiva antecipada de vontade (DAV) em que o 

indivíduo exprime o modo como deverá ser tratado nos momentos finais de sua vida, ou seja, 

como deseja morrer, na hipótese de ser acometido por uma doença em estado terminal e de 

consequente morte certa e iminente, sem nenhuma possibilidade de cura.  

Esta pesquisa não possui como intento adentrar profundamente as várias teorias 

definidoras dos direitos fundamentais, mas, por sua relevância e afinidade com o tema, é 

interessante que se entenda como um princípio tem força jurídica para assegurar um direito 

fundamental e, assim, encontrar justificativas para amparo legal e proteção de um determinado 

direito.  

 

2.1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Ingo Wolfgang Sarlet assevera que direitos fundamentais são comumente 

conhecidos por direitos humanos, direitos do homem, direitos subjetivos públicos, liberdades 

públicas, direitos individuais, liberdades fundamentais e direitos humanos fundamentais8. É 

corrente, no entanto, que direitos fundamentais e direitos humanos são duas categorias 

diferentes. 

Na lição de Sarlet,  

O termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado 

Estado, ao passo que a expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com 

documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 

reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com 

determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para 

                                                             
7 ROBERT, Alexy, Teoria dos Direitos Fundamentais. 5. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2008. p. 45. 
8 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora Ltda. 2012. p. 18. 
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todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)9. 

 

Sarlet alerta que a diferenciação para as expressões “direitos fundamentais” e 

“direitos humanos” - malgrado sejam constantemente utilizadas como sinônimas -, deve ser 

observada, pois, em sentido contrário, “[...] corre-se o risco de gerar uma série de equívocos”. 

Nesse sentido, significa dizer que, se um direito objetivamente falando da “morte 

digna” for tutelado como um dos direitos humanos, passará a ser reconhecido na ordem 

internacional como um direito inerente a todos, mesmo que não positivado constitucionalmente 

por determinado Estado. 

De outro lado, se um Estado reconhecer constitucionalmente a morte digna -  

tutelada por um tratado internacional como um direito humano - esse será considerado um 

direito fundamental na ordem constitucional daquele Estado, a saber, significa que os direitos 

fundamentais são, nada mais, do que os direitos humanos reconhecidamente pela ordem 

internacional transcritos em tratados e, posteriormente, internalizados no ordenamento 

constitucional de um determinado Estado que tenha aderido àquele tratado. 

Sintetizando a lição de Ingo Sarlet, “[...] os direitos fundamentais, convém, repetir, 

nascem e se desenvolvem com as Constituições nas quais foram reconhecidos e assegurados”10. 

Possuem o papel primordial de defesa do cidadão contra os desmandos do Estado e, como regras 

jurídicas que são, têm a finalidade de obrigar os “órgãos estatais” a fazer, deixar de fazer ou 

permitir algo11. 

Seguindo o mesmo entendimento, George Marmelstein acentua que a positivação 

dos direitos fundamentais não teria sido por acaso, mas se deu em virtude da constatação de 

que quem possui o poder, tende a abusá-lo, ou seja, seria uma defesa contra a prática de atos 

abusivos por parte do Estado e do próprio legislador12. 

Atentemos para o fato de que essa positivação dos direitos fundamentais se deu nas 

constituições democráticas do pós 2ª Guerra Mundial, a saber a partir de 1945, “[...] na América 

latina, em 1946 Brasil, Equador, Haiti e Panamá promulgaram novas constituições, seguidos 

                                                             
9 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora Ltda. 2012. p. 18. 
10 Ibid., p. 22. 
11 MARTINS, Leonardo. Eficácia dos direitos fundamentais. Revista da Escola Paulista da Magistratura. ano 

5, n. 2, p. 89-127, jul./dez., 2004 
12 MARMELSTEIN, George Lima. Democracia e Cláusulas pétreas: minha opinião. Disponível em: 

<https://direitosfundamentais.net/2008/01/24/democracia-e-clausulas-petreas-minha-opiniao/>. Acesso em: 10 

jul. 2017. 

https://direitosfundamentais.net/2008/01/24/democracia-e-clausulas-petreas-minha-opiniao/
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por República Dominicana, Peru e Venezuela em 1947 e Nicarágua e México em 1948”13. [...] 

Na Europa “França em 1946, Itália em 1947, Bulgária em 1948 e Alemanha em 1949”14. 

Naquele período, a situação dos direitos fundamentais era frágil, uma vez que eram 

constantemente vilipendiados, exatamente por conta de um positivismo exacerbado, como o 

que vigia na Alemanha e que dele se utilizou para promover os horrores do império nazista, ou, 

como bem disse Victorino, “[...] a crença onipotente em uma ciência objetiva natural reduziu o 

Direito a um sistema de normas prescritivas absolutas, capazes de legitimar o mais puro 

autoritarismo e promover a barbárie em nome da lei”15. 

Somente com a queda do Estado de Direito instituído pelo regime nacional-

socialista, foi que os métodos científicos formais foram preenchidos por princípios e garantias 

materiais e humanizadas, descendentes de uma nova filosofia, baseada no ideal humanístico do 

Direito Constitucional e que se manifestava na figura dos direitos fundamentais16. 

Nesse sentido, várias concepções filosóficas surgiram com o propósito de justificar 

os direitos fundamentais, como indica Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 

Assim, para os jusnaturalistas, os direitos do homem são imperativos do direito 

natural, anteriores e superiores à vontade do Estado. Já para os positivistas, os direitos 

do homem são faculdades outorgadas pela lei e reguladas por ela. Para os idealistas, 

os direitos humanos são idéias, princípios abstratos que a realidade vai acolhendo ao 

longo do tempo, ao passo que, para os realistas, seriam o resultado direto de lutas 

sociais políticas17. 

 

Na visão do autor,  

 

Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce na sociedade quando 

se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que o indivíduo 

tem, primeiro, direitos, e, depois, deveres perante o Estado, e que os direitos que o 

Estado tem em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo de melhor cuidar das 

necessidades dos cidadãos18. 

 

Muitos são os direitos humanos que surgiram de acordo com as necessidades de 

determinado período, cultura e história dos povos, e que se apresentam como sustentáculo 

                                                             
13 SILVA, Tatiana Mareto. O constitucionalismo pós segunda guerra mundial e o crescente ativismo judicial no 

Brasil: uma análise da evolução do papel do poder judiciário para a efetivação das constituições substancialistas. 

Revista de Teorias do Direito e Realismo Jurídico, Brasília, v.2. n.1, p. 270-288, jan/jun. 2016.  
14 Ibid., p.271. 
15 VICTORINO, Fábio Rodrigo. Evolução da Teoria dos Direitos Fundamentais. Revista CEJ, Brasília, ano XI, 

n. 39, p. 10-21, out./dez. 2007. 
16 Ibid., p.12. 
17 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional: teoria geral dos direitos fundamentais, 4. 

ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 269. 
18 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional: teoria geral dos direitos fundamentais, 4. 

ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 267. 



17 
 

jurídico às situações fáticas e concretas que deles necessitam para garantia e proteção do 

indivíduo contra o Estado, numa perspectiva voltada para a dignidade do homem. 

Ressaltemos que, em razão do caráter de historicidade, é possível explicar que 

alguns direitos possam ser proclamados em certa época, desaparecer em outras ou se 

modificarem ao decorrer do tempo19, pelo que é possível concluir que os direitos fundamentais 

não são absolutos, ou seja, podem ceder frente a outro direito, podem desaparecer e surgirem 

novos direitos, em cada período histórico da humanidade. 

Nessa linha de pensamento, Gonet Branco define os direitos e garantias 

fundamentais, materialmente, como sendo as pretensões que em determinado período histórico 

surgem como decorrência do valor que representa a dignidade humana20. 

José Afonso da Silva delineia direitos fundamentais como sendo “[...] aqueles que 

reconhecem autonomia aos particulares, garantindo a iniciativa e independência aos indivíduos 

diante dos demais membros da sociedade política e do próprio Estado”21.  

Concluímos, assim, que os direitos e garantias fundamentais funcionam 

principalmente como defesa do cidadão contra as atuações comissivas e omissivas estatais. 

A definição de direitos fundamentais de Robert Alexy é mais objetiva ao trazer um 

conceito normativo-estrutural. Afirma que as normas de direitos fundamentais se dividem em 

regras e princípios, e que essa distinção, além de necessária, é um dos pilares da teoria dos 

direitos fundamentais, funcionando como a chave para a solução de problemas que envolvem 

sua dogmática22. 

Alexy conceitua “princípios” como sendo “[...] normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”23. 

Considera que, princípios são 

 

[...] mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos 

em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 

âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios colidentes24. 

 

Quanto as regras, Alexy as define como: 

 

                                                             
19 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional: teoria geral dos direitos fundamentais, 4. 

ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 275. 
20 Ibid., p. 271. 
21AFONSO, José da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2006. p. 191. 
22 ALEXY, Op. cit., p. 85. 
23 Ibid., p. 90. 
24 Idem, p. 90. 
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[...] normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra não vale, 

então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras 

contêm, portanto, ‘determinações’ no âmbito daquilo que é fática e juridicamente 

possível25. 

 

Por fim, justifica que regra e princípio se distinguem um do outro qualitativamente, 

não existindo qualquer distinção de grau, pois entende que toda norma é uma regra ou um 

princípio, e que essa diferença fica mais nítida nos casos de colisões entre princípios e de 

conflitos entre regras26. 

Assim, tomando por fundamento o conceito de princípios sugerido por Alexy, 

percebemos que, para ser possível fundamentar a possibilidade da prática da ortotanásia ou 

“morte digna”, devemos levar em conta, principalmente, as possibilidades jurídicas que 

asseguram, ou não, o direito pretendido.  

 

2.2 O DIREITO À MORTE E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA VIDA HUMANA 

Positivado na Constituição Federal de 1988, artigo 1º, inciso III, do Título I, que 

trata dos Princípios Fundamentais da República do Brasil, a Dignidade da Pessoa Humana por 

ser considerada um princípio pré-constitucional e ocupa um patamar de hierarquia 

supraconstitucional às demais normas, ou seja, possui, além desse caráter, a qualidade de atrair 

o conteúdo de todos os direitos fundamentais, desde o direito à vida, como bem enfatiza José 

Afonso da Silva27. 

Veronique Margron28demarca a ideia de que vários autores classificam o princípio 

da dignidade humana como um princípio matricial da bioética e frisa que essa característica é 

mais do que justificada: 

 

Des auteurs n’hésitent pas à qualifier la dignité humaine de « principe matriciel » de 

la bioéthique. C’est tout à fait justifié. En lisant les textes internationaux sur la 

bioéthique adoptés ces dernières années, notamment ceux de l’Unesco et du Conseil 

de l’Europe, on constate le rôle central accordé à la notion de dignité humaine. Bien 

qu’elle ait toujours eu une place important dans le droit international des droits de 

l’homme, le tout premier plan que la dignité occupe dans le nouveau droit 

international biomédical est impressionnant29. 

                                                             
25 ALEXY, Op. cit., p. 91. 
26 Idem, p. 91. 
27 AFONSO, Op. cit., p. 105. 
28 MARGRON, Veronique. Soutenir la dignité est le signe de notre humanité. Disponível em: 

<http://bioethique.catholique.fr/index.php?post/2009/02/12/La-dignit%C3%A9>. Acesso em: 28.07.2017. 
29 Idem. Tradução livre: muitos autores, não hesitam em qualificar a dignidade humana como um princípio matriz 

da Bioética. O que é totalmente justificado. Lendo textos internacionais sobre bioética adotados nos últimos anos, 

notadamente o da Unesco e o do Conselho Europeu, nós constatamos que é o papel central do conceito de dignidade 

humana. Embora ela tenha sempre ocupado um lugar importante no direito internacional dos direitos humanos, é 

impressionante a posição que a dignidade ocupa no novo direito internacional biomédico. 

http://bioethique.catholique.fr/index.php?post/2009/02/12/La-dignit%C3%A9
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O princípio da dignidade humana surgiu inicialmente na Antiguidade Clássica, com 

os Estóicos (séc. III a.C.). Suas reflexões e pensamentos filosóficos chegaram inclusive a 

influenciar o Cristianismo. 

Segundo Cleber Francisco Alves, “Já na antiguidade clássica podem ser 

encontrados vestígios de uma certa preocupação pelo respeito à dignidade da pessoa humana, 

com o estabelecimento de leis destinadas a resguardar e proteger o indivíduo”30. 

Podemos também conceber que a inquietação com a dignidade do homem remonta 

às Escrituras Sagradas do povo Hebreu, que possuía como preceito de conduta a que todos 

deveriam respeitar se caso desejassem receber o mesmo tratamento digno em reciprocidade. O 

mandamento “não faças a outro o que não quer que façam a ti” é uma regra ainda muito utilizada 

nos tempos atuais e que, costumeiramente, é pronunciada pelos genitores aos seus filhos, com 

a intenção de fortalecer o princípio basilar do respeito ao semelhante31. 

A inquietude com a dignidade do próximo é também de ordem religiosa32, como 

diz Alves: “Essa preocupação pela dignidade humana, também, pode, de certa forma, ser 

encontrada de maneira latente na raiz de todas as grandes religiões da história da 

humanidade”33. 

De acordo com a Filosofia cristã, a dignidade humana já se fazia presente no Antigo 

e no Novo Testamento, ao se afirmar que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de 

Deus e, como consequência, dotado de valores próprios e intrínsecos, que não permitem 

compará-los a simples objetos ou coisas34. 

Já a escola filosófica Estoicista, fundada em Atenas e que teve sua doutrina 

popularizada e seguida na Grécia romana e por todo o Império Romano, preconizava a ideia de 

que a dignidade (dignitas) da pessoa humana era uma qualidade inerente ao ser humano, e, por 

essa razão, o distinguia das demais criaturas. Desta forma, todos os seres humanos são dotados 

de dignidade e, por sua própria natureza, todos somos isonômicos em dignidade35. 

                                                             
30 ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque da doutrina 

social da igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 13. 
31 Idem, p. 13. 
32 Idem, p. 13. 
33 Ibid., p. 14. 
34 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 

de 1988.  4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 30. 
35 Sarlet, ao se referir à Filosofia estóica sobre dignidade, faz a seguinte consideração: [...] já no pensamento 

estóico, a dignidade era tida como a qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o distinguiria das demais 

criaturas, no sentido de que se encontra, por sua vez, intimamente ligada à noção da liberdade pessoal de cada 

indivíduo (o Homem como ser livre e responsável por seus atos e seu destino), bem como à idéia de que todos os 

seres humanos, no que diz com a sua natureza, são iguais em dignidade. Idem. p.30. 
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Ainda, na Idade Média, o ideal cristão e estóico continuou sendo seguido e 

defendido por Tomás de Aquino, que afirmava ter sido o ser humano feito à imagem e 

semelhança de Deus, sendo neste o fundamento em que a dignidade encontrava o seu 

fundamento36. 

No período Renascentista e no início da Idade Moderna, arraigado a um conceito 

antropocêntrico de dignidade, Giovanni Pico della Mirandola37 retratou o homem como sendo 

uma divindade, já que seria uma criação de Deus e, dessa maneira, não seria comparado aos 

demais seres, pois não possuía a sua individualidade regulada pelas leis divinas, sendo 

possuidor de seu livre arbítrio e, assim, capaz de decidir o que quer e deseja para si.  

Tal condição, segundo Mirandola, colocava o homem em uma posição de 

superioridade em relação aos demais seres vivos e, por conseguinte, o tornava soberano e único 

ser que possuía a dignidade como parte inerente de sua própria natureza38. 

Dentre inúmeros filósofos que aportaram contribuições ao sentido de dignidade 

humana, não se pode deixar de mencionar o teólogo espanhol Francisco de Vitoria, “[...] 

conhecido pela defesa firme dos direitos dos indígenas contra a ação dos colonizadores no Novo 

Mundo”, e o filósofo alemão Samuel Pufendorf, um precursor do Iluminismo e um pioneiro na 

concepção secular de dignidade humana”39, bem como a contribuição, dos contratualistas como 

Hobbes, Locke e Rousseau, pelos ideais de liberdade e democracia40. 

Podemos dizer que foi a partir do surgimento do movimento iluminista que o 

significado e a importância do conceito de dignidade da pessoa humana passaram a ganhar 

força, o que resultou com o fim do autoritarismo e do poderio que a religião exercia sobre os 

medievos. 

                                                             
36 SARLET, Op. cit., p. 31. 
37 Filósofo neoplatônico e humanista do Renascimento italiano. Biografia. Disponível em: <http://lyber-

eclat.net/lyber/mirandola/picbio.html>. Acesso em: 9 set. 2017. 
38 Em Discurso de Giovanni Pico dela Mirandola, conde de Concordia, é enfático ao dizer que o homem possui 

uma natureza distinta dos demais seres vivos, o que o torna um ser único, supremo e soberano, ao fazer as seguintes 

considerações: “[...] Al meditar sobre la razón de estas opiniones, no me parecieron del todo satisfactorios los 

múltiples argumentos que muchos aducen sobre la preminencia de la naturaliza humana: que el hombre, familiar 

de as crituras superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas; que por la agudeza de los sentidos, 

por la indagación de la razón y por la luz delintelecto, es interprete de la naturaleza; [...] Grandes razones éstas, 

certamente, pero no las principales, esto es, no como para que el hombre reinvidique com derecho el privilegio 

de uma suprema admiración, p.203. Pero, finalmente, me parece haber compreendido por qué es el hombre el 

más feliz de todos los seres animados, digo, por tanto, de toda admiración. Me parece haber compreendido esa 

condición que le há tocado em orden universal, no sólo enviable especto de las bestias, sino de los astros y de los 

espirítus ultramundos”. PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso sobre la dignidade del hombre. 

Buenos Aires: Ediciones Winograd, 2008. p. 203-205. 
39 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 17. 
40 Ibid., p.18. 

http://lyber-eclat.net/lyber/mirandola/picbio.html
http://lyber-eclat.net/lyber/mirandola/picbio.html
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Kant teve a sua concepção de dignidade desenvolvida como parte da ética do 

homem, e sustentava que o homem jamais poderia ser tratado como simples objeto e sim como 

o fim em si mesmo: 

 

Admitindo, porém, que haja alguma coisa cuja existência em si mesma tenha um valor 

absoluto e que, como fim em si mesmo, possa ser a base de leis determinadas, nessa 

coisa e só nela é que estará a base de um possível imperativo categórico, quer dizer, 

de uma lei prática. Ora, digo eu: - O homem, e, de uma maneira geral, todo ser 

racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta 

ou daquela vontade. [...]. Portanto, o valor de todos os objetos que possamos adquirir 

pelas nossas ações é sempre condicional. Os seres cuja existência depende, não em 

verdade da nossa vontade, mas da natureza, têm contudo, se são seres irracionais, 

apenas um valor relativo como meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os 

seres racionais se chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins 

em si mesmos, quer dizer, como algo que não pode ser empregado como simples meio 

e que, por conseguinte, limita nesta medida todo o arbítrio (e é um objeto do 

respeito)41. 

 

Para Kant, a capacidade de raciocinar que o homem possui era a essência de sua 

natureza, o que lhe dava a liberdade de decidir de acordo com a sua vontade sobre o que deveria, 

ou não, deixar de fazer. No seu entendimento, “Autonomia é, pois, o fundamento da dignidade 

da natureza humana e de toda a natureza racional”42. 

Para a ideologia kantiana, podemos atribuir um preço às coisas, mas o homem é um 

fim em si mesmo:  

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 

um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma 

coisa está acima de todo o preço, e, portanto não permite equivalente, então tem ela 

dignidade.43 

 

Kant considera que existe uma relação de intimidade entre a moralidade e a 

dignidade quando diz: 

 

O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem tem um preço 

venal; aquilo que, mesmo sem pressupor uma necessidade, é conforme a um certo 

gosto, isto é, a uma satisfação no jogo livre e sem finalidade das nossas faculdades 

anímicas, tem um preço de afeição ou de sentimento (affektionspreis): aquilo porém 

que constitui a condição só graças a qual qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, 

não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor íntimo, isto é, 

dignidade. Ora, a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional 

um fim em si mesma, pois só por ela lhe é possível ser membro legislador no reino 

dos fins. Portanto, a moralidade, e a humanidade enquanto capaz de moralidade são 

as únicas coisas que tem dignidade.44 

                                                             
41KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Seleção de textos de Marilena de Souza 

Chaí; traduções de Tânia Bemkopf. Paulo Quintela, Rubens Rodrigues Torres Filho. Coleção Os Pensadores. 2. 

ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984, pp. 134 e 135. 
42 Ibid., p. 141. 
43 Ibid., p. 140. 
44 Ibid., p. 140. 
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 Foi no período do pós-Segunda Guerra que o princípio da dignidade humana surgiu 

com maior intensidade nos discursos políticos da atualidade, primando por direitos 

fundamentais como a vida, a liberdade, dentre outros direitos do homem.  

Desse estádio até os dias atuais, a proteção à dignidade humana vem sendo incluída 

em documentos legais, passando a incorporar o texto de várias constituições45 e diplomas 

internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, que menciona em 

seu Artigo I: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade”46; da Declaração de Durban contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 

e Intolerância Correlata, de 08 de setembro de 200147, e a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)48. 

Como corolário da dignidade humana que se encontra não apenas em relação à vida 

e às potencialidades individuais de desenvolvimento, busca-se, também, o reconhecimento do 

direito a uma “morte digna”, que possui como forte aliado em sua defesa a Bioética. 

Apesar desse direito já ter sido reconhecido e legalizado em alguns países, ainda 

existem os que se opõem, persistindo as barreiras e preconceitos por questões diversas, 

principalmente jurídicas e religiosas. 

Os que são contrários se esquecem de que, assim como a vida encontra sustentáculo 

e  ampara-se na dignidade humana, a morte – etapa que encerra o ciclo vital - também é 

carecedora de proteção, além de ser um direito assistencial àquele que decide não mais viver, 

                                                             
45 De acordo com Agenor Casaril, “[...] a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, promulgada em 23 

de maio de 1949, é dada como a que, pioneiramente, consagrou a dignidade da pessoa humana em seu texto, de 

modo expresso e solene, erigindo-a em direito fundamental, estabelecido no seu art. 1º, nº 1, nos seguintes termos: 

A dignidade humana é inviolável. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todos os Poderes estatais. Em 

complemento, dispõe o nº 2: O povo alemão se identifica, portanto, com os invioláveis e inalienáveis direitos do 

homem como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. CASARIL, Agenor. A 

pessoa humana como centro e fim do direito: a positivação da dignidade da pessoa humana. Disponível em: 

<http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468036.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016. 
46 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. In: ONU Brasil. 

Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2018. 
47 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Durban contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata. Traz em seu Artigo 7: “Declaramos que todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos e têm o potencial de contribuir construtivamente para o desenvolvimento e bem-

estar de suas sociedades. Qualquer doutrina de superioridade racial é cientificamente falsa, moralmente 

condenável, socialmente injusta e perigosa, e deve ser rejeitada juntamente com as teorias que tentam determinar 

a existência de raças humanas distintas”. In: ONU Brasil. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2015/03/durban-2001.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2018. 
48 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 11.1. Toda pessoa 

tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. In: CIDH USA. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 14 jan. 2018. 

http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468036.pdf
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/03/durban-2001.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/03/durban-2001.pdf
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por motivos intrínsecos a sua própria vontade, a exemplo, de ter sido acometido por doenças 

imprevisíveis que findarão por tornar a vida um fardo para o próprio indivíduo e sua família. 

Nessas condições, é de ser questionado se seria humanamente possível afirmar que 

uma pessoa em estado vegetativo estaria vivendo os melhores dias de sua existência, e se os 

tratamentos para a manter viva a todo custo podem ser considerados como maneiras mais 

apropriadas de se promover a garantia de sua dignidade.  

Perguntamos, também, se nessa situação haveria uma inversão dos valores do 

significado de dignidade humana, conquanto a dor, o sofrimento, a tristeza, a decrepitude do 

corpo físico, o estado vegetativo, o estado de inconsciência ou mesmo de consciência de uma 

morte iminente seriam mantidos, até mesmo contra a vontade daquele que vivencia a 

experiência. 

Ademais, podemos pontuar que o egoísmo dos familiares, os infortúnios da morte, 

o medo da dor pelo sofrimento da perda de um ente querido, os esforços sem medida para 

mantê-lo vivo, a convicção da impossibilidade da cura e a certeza da morte iminente, ao impedir 

o abreviamento da vida em tais circunstâncias, aliados à lacuna legislativa que existe com 

relação à questão, só aumenta a probabilidade da criminalização das condutas antecipativas da 

morte no Brasil, indo de encontro à proteção da dignidade humana. 

Perquirimos, então, se tal situação não seria o contrassenso de uma vida saudável, 

de felicidade e de liberdade, afetando o poder de se exercer a autonomia da própria vontade, da 

liberdade de locomoção de ir e vir e de agir por contra própria. 

Perguntamos, assim, se seria considerado humanamente digno condenar uma 

pessoa a levar uma vida nas situações iguais as descritas no parágrafo anterior, ainda mais contra 

sua vontade. De igual maneira, podemos arguir se permanecer por anos nessas condições, 

mesmo que cercado de todo conforto material e cuidados médicos paliativos intensivos, é um 

modo de promover a dignidade de alguém. 

Justificando a autonomia da vontade como um elemento ético da dignidade, Luiz 

Roberto Barroso ensina que esta envolve: 

 

[...] em primeiro lugar, a capacidade de autodeterminação, o direito do indivíduo de 

decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente sua personalidade. 

Significa o poder de fazer valorações morais e escolhas existenciais sem imposições 

externas indevidas49. 

                                                             
49 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 

natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Disponível em: 

<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf>. Acesso em: 27 jul. 

2011. 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf
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Em seguida, reitera que “[...] decisões sobre religião, vida afetiva, trabalho, 

ideologia e outras opções personalíssimas não podem ser subtraídas do indivíduo sem violar 

sua dignidade”, e termina concluindo que “[...] por trás da ideia de autonomia está a de pessoa, 

de um ser moral e consciente, dotado de vontade, livre e responsável”50. 

Alain Guillotin51 traz um conceito pertinente de dignidade humana em relação à 

morte digna.  Em sua opinião, existem dois tipos de dignidade: a relativa e a absoluta. 

A dignidade relativa: 

 

Ainsi définie, la dignité relative subordonnée aux capacités et aux qualités de la 

personne humaine est aliénable. En effet, elle peut se perdre par la déchéance, la 

dégradation, la souffrance, la dépendance. On oppose alors dignité et indignité, 

dignité et perte de dignité. Dès lors, la dignité relative conduit à une impasse. Une 

position «courageuse» serait de préférer la mort dans la dignité plutôt qu'une vie 

indigne. C'est sur ce concept de dignité relative que repose l'argumentation des 

défenseurs de l'euthanasie. Le malade en fin de vie disposerait d'un droit à mourir 

lorsque son existence est devenue indigne et inacceptable pour lui et pour les autres. 

Dans notre société, largement dominée par l'image, il s'agit de sauver une dernière 

vision, celle de l'individu libre dans sa mort comme dans sa vie52. 

 

Já a dignidade absoluta, para Guillotin é aquela 

 

En revanche, la dignité absolue est inaliénable, c'est une valeur morale, un droit au 

respect de la personne humaine. Aucun être humain ne peut perdre cette dignité quels 

que soient les dommages physiques ou psychologiques infligés par la maladie, quels 

que soient ses actes ou sa condition sociale. La dignité de l'homme tient à son 

humanité. Ainsi, la personne humaine possède une dignité intrinsèque indépendante 

de ses fonctions ou de ses qualités. C'est sur cette reconnaissance de la dignité 

absolue que repose la distinction entre une personne humaine et une chose, distinction 

qui constitue l'un des fondements de notre civilisation53. 

                                                             
50 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 

natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Disponível em: 

<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf>. Acesso em: 27 jul. 

2011. 
51 GUILLOTIN, Alain. Que signifie “mourir dans la dignité”? Disponível em: 

<http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-

dignite.php>. Acesso em: 28 jul. 2017. 
52 Tradução livre: A dignidade relativa depende das capacidades e qualidades da pessoa humana é alienável. Na 

verdade, pode ser perdida por decadência, degradação, dor, vício. em seguida, em oposição a dignidade e 

indignidade, a dignidade e perda de dignidade. Portanto, a dignidade relativa conduz a um beco sem saída. Uma 

posição "corajosa" preferiria a morte com dignidade em vez de uma vida indigna. É a partir desse conceito de 

dignidade relativa que repousa os argumentos dos defensores da eutanásia. O doente em fim de vida teria um 

direito de morrer quando a sua existência tornou-se indigna e inaceitável para ele e para os outros. Em nossa 

sociedade, dominada pela imagem, é imprescíndivel salvar uma última visão, a do indivíduo livre em sua morte 

como em sua vida. Idem. Disponível em: <http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-

20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-dignite.php>. Acesso em: 28 jul. 2017. 
53 Tradução livre: No entanto, a dignidade absoluta é inalienável, é um valor moral, o direito ao respeito pela 

pessoa humana. Nenhum ser humano pode perder essa dignidade, independentemente do dano físico ou 

psicológico causado pela doença, independentemente de suas ações ou condição social. A dignidade do homem 

reside na sua humanidade. Assim, a pessoa humana tem uma dignidade intrínseca independente de seu cargo ou 

de suas qualidades. É esse reconhecimento da dignidade absoluta que repousa a distinção entre a pessoa humana 

e uma coisa, distinção que constitui um dos fundamentos da nossa civilização.Idem. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/a_dignidade_da_pessoa_humana_no_direito_constitucional.pdf
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-dignite.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-dignite.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-dignite.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-dignite.php
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Retirar de uma pessoa a possibilidade de decidir por uma morte digna, obrigando 

que se submeta a toda sorte de tratamentos médicos - que retardam o processo natural da morte 

- não se pode considerar que lhe esteja sendo dispensado um tratamento respeitoso e digno. E, 

assim,  

 

[...] onde não houver respeito pela vida e integridade física e moral do ser humano, 

onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde 

não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade 

(em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 

minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e 

esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças54. 

 

Vislumbramos, pois, que permitir a uma pessoa expressar a autonomia de sua 

vontade e, assim, exercer o direito de liberdade, optando por uma morte no seu tempo natural, 

sem retardos e intervenções dos avanços que proporciona a Medicina, é a maneira correta de 

garantir a dignidade de um indivíduo, em conformidade com os princípios constitucionais e da 

Bioética.  

 

2.3 O QUE É BIOÉTICA? 

A Bioética surgiu em meados dos anos de 1960. Seu aparecimento advém dos 

avanços tecnológicos da indústria, das descobertas das Ciências Biomédicas, da verificação da 

degradação do meio ambiente e combate aos maus-tratos a animais em pesquisas cientificas, 

bem como dos cuidados inerentes ao envelhecimento, saúde e morte do homem.  

A Bioética nasceu visando ao bem-estar do ser humano e à preservação do meio 

ambiente natural em que vive, pensando nas presentes e futuras gerações. Despontou como uma 

ciência responsável por construir uma ponte para o futuro que interligasse de modo mais 

sensível a Ciência e a Humanidade. 

Joaquim Clotet a define como a ciência que  

 

[...] ocupa-se, principalmente, dos problemas éticos referentes ao início e fim da vida 

humana, dos novos métodos de fecundação, da seleção de sexo, da engenharia 

genética, da maternidade substitutiva, das pesquisas em seres humanos, do transplante 

de órgãos, dos pacientes terminais, das formas de eutanásia, entre outros temas atuais. 

[...] A Bioética é a resposta da ética aos novos casos e situações originadas da ciência 

no âmbito da saúde. Poder-se-ia definir a Bioética como a expressão crítica do nosso 

interesse em usar convenientemente os poderes da medicina para conseguir um 

atendimento eficaz dos problemas referentes à vida, saúde e morte do ser humano. [...] 

Poder-se-ia definir a Bioética como a expressão crítica do nosso interesse em usar 

                                                             
<http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-

dignite.php>. Acesso em: 28 jul. 2017. 
54 SARLET, Op. cit., p. 59. 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-dignite.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00113-que-signifie-mourir-dans-la-dignite.php
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convenientemente os poderes da medicina para conseguir um atendimento eficaz dos 

problemas referentes à vida, saúde e morte do ser humano55. 

 

Foi com essas premissas que o médico oncologista e biólogo americano Van 

Rensselaer Potter56 propôs a formação de uma ciência, que ele mesmo cognominou e passou a 

divulgar com o nome de Bioethics (Bioética): 

 

This book is not such a bridge; it is merely a plea that such a bridge be built. In the 

past ethics has been considered the special province of humanities in a liberal arts 

college curriculum. It has been taught along with logic, esthetic, and metaphysics as 

a branch of philosophy. Ethics constitues the study of human values, the ideal human 

character, morals, actions, and goals in largely historical terms, but above all ethics 

implies action according to moral standarts. What we must now face up to is the fact 

that human ethics cannot be separated from a realistic understanding of ecology in 

the broadest sense. Ethical values cannot be separated from biological facts57. 

 

Essa nova ciência possui como escopo contribuir para o futuro da espécie humana, 

aplicando os valores da ética nas ações em relação à ecologia e aos fatos biológicos: 

 

A Science of survival must be more than Science alone, and I therefore propose the 

term Bioethics in order to emphasize the two most important ingredients in achieving 

the new wisdom that is so desperately needed: biological knowledge and human 

value58. 

 

Van Rensselaer Potter argumenta que, nos dias atuais, o mundo necessita de uma 

ética da terra, uma ética da vida selvagem, uma ética da população, uma ética do consumo, uma 

ética urbana, uma ética para os problemas internacionais, uma ética que se preocupe com a 

geriatria, e assim por diante. Todos esses fatores necessitam de ações intimamente ligadas a 

uma bioética pela sobrevivência do ecossistema como um todo, e prova de um sistema de 

valores. Segundo o estudioso, o bordão que diz “sobrevive o mais forte” é simplista e 

limitador59. 

Constatamos que Van Rensselaer Potter direciona seu entendimento para óptica da 

Bioética de modo amplo, como uma ética que regula as ações humanas entre si, e destas com o 

                                                             
55 CLOTET, Joaquim. BIOÉTICA: uma aproximação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. pp. 21 - 22. 
56 POTTER, Van Rensselaer. Bioethics: bridge to the future. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1971, p. vii. 
57 Idem, p. vii. Tradução Livre: Este livro não é uma ponte; é apenas um argumento de que tal ponte seja construída. 

No passado, a ética foi considerada uma área de responsabilidade especial das ciências humana nos currículos das 

faculdades de artes liberal. Foi ensinado com lógica, estética e metafisica como um ramo da filosofia. A ética 

constitui o estudo dos valores humanos, o caráter humano ideal, a moral, as ações e os objetivos em termos 

largamente históricos, mas, acima de tudo, a ética implica ação de acordo com padrões morais. O que devemos 

enfrentar agora é o fato de que a ética humana não pode ser separada de uma compreensão realista da ecologia no 

sentido mais amplo. Os valores éticos não podem ser separados dos fatos biológicos. 
58 Ibid., p. 2. Tradução livre: Uma ciência que trata da sobrevivência deve ser mais do que uma ciência sozinha, 

portanto, proponho o termo Bioética para enfatizar os dois ingredientes mais importantes para alcançar um novo 

entendimento que é urgentemente necessário: conhecimento biológico e valores humanos. 
59 Ibid., p. vii - vii. Tradução livre. 
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sistema ecológico. Clotet evidencia que Potter “[...] usou o termo para se referir à importância 

das ciências biológicas na melhoria da qualidade de vida; quer dizer, a Bioética seria para ele, 

a ciência que garantiria a sobrevivência no planeta”60. 

André Marcelo M. Soares e Walter Esteves Piñero explicam que, historicamente, a 

bioética possui uma divisão temporal que se pode classificar em trê fases distintas, conforme 

vem à frente. 

A primeira, de 1960 a 1977. Foi quando surgiram as primeiras preocupações com 

os novos avanços da Medicina nos campos científicos e tecnológicos, e formaram-se os 

principais centros de estudos de Bioética, como o Kennedy Institute e o Hastings Center, nos 

Estados Unidos, o Institut Borja de Bioética, na Europa61. 

A segunda fase compreende os anos de 1978 a 1997, que possui como marco a 

publicação do Relatório Belmont (Belmont Report)62, um documento criado pela Nacional 

Comission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, que 

estabeleceu os princípios éticos em que deveriam se basear os experimentos científicos com 

seres humanos, seguido do sucesso da primeira fecundação in vitro, e importantes progressos 

na Engenharia Genética, além da criação do Grupo Internacional de Estudo em Bioética 

(GIEB), a Associação Europeia de Centros de Ética Médica, a Associação Interdisciplinar José 

Acosta, o Comité Consultivo Nacional de Ética da França e o Convênio Europeu de 

Biomedicina e Direitos Humanos63. 

A terceira fase, que se iniciou em 1998 e que se estende até os dias atuais, se 

caracteriza pelos debates sobre a clonagem de animais, pela descoberta do genoma humano e 

pelo índice deficitário que vem alcançando a saúde pública nos países pobres64. 

Foi em 1979, entretanto, a partir da obra escrita por L. Beauchamp e James F. 

Childress, com o título de Principles of Biomedical Ethics65, que a Bioética recebeu um novo 

conceito e se tornou uma ciência conhecida na atualidade. Os autores são os responsáveis pela 

introdução dos 4 (quatro) princípios básicos pilares da Bioética: (1) autonomia, (2) 

beneficência, (3) não-maleficência e (4) justiça, que fornecem as diretrizes que devem ser 

tomadas pelos meios científicos, e nas relações entre os profissionais da saúde e seus pacientes.  

                                                             
60 CLOTET, Op. cit., p. 21. 
61 SOARES. André Marcelo M.; PIÑERO. Walter Esteves. Bioética e Biodireito: uma introdução. 2. ed., São 

Paulo: EDIÇÕES LOYOLA, 2002. p. 19. 
62 THE BELMONT REPORT. Disponível em: <https://videocast.nih.gov/pdf/ohrp_belmont_report.pdf>. Acesso 

em: 15 ago. 2017. 
63 SOARES; PIÑERO, Op. cit., p.19. 
64 Idem, p. 19. 
65 BEAUCHAMP. T. L.; CHILDRESS. J. F. Principles of biomedical ethics. New York: Oxford University Press, 

1994. 

https://videocast.nih.gov/pdf/ohrp_belmont_report.pdf


28 
 

Nesse momento, “[...] convém salientar que a Bioética não possui novos princípios 

éticos fundamentais”66, simplesmente, dialoga com os princípios da Ética já conhecidos pela 

Filosofia e os aplica aos novos casos que são frutos da evolução da Medicina67, e das Ciências 

Biomédicas. Em síntese, “[...] a Bioética constitui o novo semblante da ética cientifica”68. 

Este trabalho tomará como modelo os 4 (quatro) princípios elencados por 

Beauchamp e Childress, seguindo a ordem citada dos princípios. 

 

2.3.1 Princípios da Bioética 

Segundo Clotet, a busca de soluções para os dilemas éticos se dá por meio dos 

princípios selecionados, desde uma perspectiva aceitável pelo conjunto das pessoas envolvidas 

no processo69.  

Este posicionamento justifica-se, mais ainda, quando se está tratando, 

especificamente, de cânones relacionados com Ética nas ações que têm por foco o bem-estar, a 

saúde, a vida e a morte dos “pacientes em estado terminal” que, movidos pela aproximação da 

finitude da vida, decidem elaborar em estado de consciência, um testamento vital ou as diretivas 

antecipadas de vontade, almejando garantir uma morte digna. 

Clotet ensina que o principialismo, por ser uma ética específica de princípios, não 

tem como se ajustar a todas as teorias éticas, assim como não pode estimar o que tem de bom 

ou ruim em cada pessoa que ocupa uma posição num determinado corpo social. A explicação 

para esse fato reside no pluralismo moral, em que os sujeitos possuem as próprias concepções 

do significado do bem e do mal, ou seja, há um subjetivismo no pensar e agir das pessoas de 

maneiras diferentes, sobre uma situação concreta70. 

À vista disso, os princípios são ferramentas utilizadas para a solução de conflitos 

materiais. No principialismo, não existe “uma metafisica ou ontologia especificas”71 mediando 

todos os princípios. “O principialismo poderá fornecer razões e normas para agir que facilmente 

irão além dos sentimentos morais individuais do profissional de saúde”72. Nenhum princípio é 

absoluto, o que comporta dizer que não “[...] tem o peso suficiente para decidir prioritariamente 

em todos os conflitos morais”73. 

                                                             
66 CLOTET, Op. cit., p. 22. 
67 Idem, p. 22. 
68 GRACIA, Diego. Fundamentos de bioética. Madrid: Eudema Universidad, 1989. p.11. 
69 CLOTET, Op. cit., pp. 65 – 66. 
70 Ibid., p. 65. 
71 Idem., p. 65. 
72 Idem., p. 65. 
73 Idem., p. 65. 
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O Relatório Belmont, de 1979 (Belmont Report)74, enunciou os princípios pilares 

da Bioética como sendo: (I) o do respeito às pessoas, (II) da beneficência e (III) da justiça.  

No mesmo ano, T. L. Beauchamp e J. F. Childress apresentaram uma nova teoria, 

apontando como princípios básicos da Bioética: (I) o princípio do respeito à autonomia, (II) 

princípio da beneficência, (III) princípio da não-maleficência e (IV) princípio da justiça75. São 

essas as balizas na solução dos problemas éticos enfrentados pela Medicina e serão estudados 

a seguir.  

 

2.3.2 Princípio da autonomia da vontade do paciente terminal 

Antes de discorrermos sobre o princípio da autonomia da vontade dos pacientes 

terminais, é necessária uma elucidação sobre suas origens, que remontam ao Direito Civil 

Francês. 

Aurélien Bamdé proclama que o princípio repousa sobre a ideia de que o homem é 

livre, de sorte que ele não será obrigado a nada, a não ser à própria vontade. Em outros termos, 

somente, a vontade será fonte de obrigações. Não se pode obrigar alguém a agir contra a sua 

vontade, pois, assim sendo, a sua liberdade individual estaria comprometida76.O autor explica 

que a autonomia da vontade tem origem em duas teorias, a saber: a individualista e a liberal.  

Afirma, ainda, que a teoria individualista surgiu no século XVII, com Grotius e 

Hobbes, que consideravam o homem um ser livre por natureza, de sorte que as relações sociais 

não podiam ser voluntárias. Daí surgiu a Teoria do Contrato Social. Domat e Pothier justificam 

a teoria da autonomia da vontade, sustentando que se o contrato fosse obrigatório, não seria 

porque o homem era livre, mas, sim, porque ele respeitava a palavra dada. Ou seja, em 

decorrência da força obrigatória do contrato, existia a obrigação moral de se cumprir com o 

acordado, exceto nas situações de má-fé e deslealdade.  

Já no século XVIII, Kant desenvolveu a teoria voluntarista, sustentando que a 

vontade individual era a única fonte de todas as obrigações jurídicas, e, por fim, no século XIX, 

Fouillée resumiu esse pensamento com a fórmula qui dit contractuel dit just, ou seja, “dizer 

contratual equivale dizer justo”77. 

                                                             
74 THE BELMONT REPORT. Disponível em: <https://videocast.nih.gov/pdf/ohrp_belmont_report.pdf>. Acesso 

em: 07 ago. 2017. 
75 CLOTET, Op. cit., p. 65. 
76 Tradução livre do texto L´autonomie de la volonté de Aurélien Bamdé. Disponível em: 

<https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/>. Acesso em: 01 ago. 2017. 
77 Tradução livre do texto L´autonomie de la volonté de Aurélien Bamdé. Disponível em: 

<https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/>. Acesso em: 01 ago. 2017. 

https://videocast.nih.gov/pdf/ohrp_belmont_report.pdf
https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/
https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/
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Continua Bamdé, desta feita dizendo que, para os adeptos da teoria liberal, o 

reconhecimento do poder criador das obrigações a uma só vontade correspondia a um 

imperativo econômico, uma vez que, na medida em que a oferta e a procura são a lei do 

mercado, as trocas econômicas não podiam ser voluntárias. Com isso, se deu a adesão dos 

liberais à teoria da autonomia da vontade. Assim, pela lei do mercado, supunha-se que todos 

pudessem comercializar livremente, sendo imprescindível que não houvesse nenhum entrave 

às negociações, que não as suas vontades78. 

Otavio Luiz Rodrigues Junior assenta que o liberalismo tentava conciliar dois 

conceitos que formavam os verdadeiros pilares das relações privadas, quais sejam, liberdade 

formal e segurança. Conclui o autor que: 

 

A vontade era a fonte dos direitos e o contrato, sua forma excelsa de exteriorização. 

É nesse espaço que se qualifica a autonomia da vontade. [...] A autonomia da vontade, 

por conseguinte, passa a exercer uma importante função no modelo jurídico ocidental 

moderno, destacadamente nos séculos XVIII e XIX79. 

 

Percebemos que a vontade das partes funcionava como pacta sunt servanda, 

significando dizer que os pactos, ou contratos, realizados de livremente, consciente, desde que 

houvesse a vontade comum em contratar, vinculava os contraentes, se tornando lei entre os 

envolvidos. 

Não existia entre as partes nenhum tipo de intervenção capaz de impedir as 

negociações, provenientes unicamente da vontade livre de contratar, firmar acordos ou pactos. 

A vontade expressa era a lei que regia as relações negociais. Nem mesmo o Estado tinha o poder 

de intervir naquilo que teria origem na vontade autônoma do indivíduo em contrair obrigações 

que só lhe diziam respeito.  

A força obrigatória do contrato era a resultante dos acordos de vontade. Somente as 

partes que tivessem de forma livre expressado a sua vontade estariam obrigadas a cumprir com 

o firmado. É relevante observarmos que esses acordos não podiam ser oponíveis a terceiros 

juridicamente, pela simples razão de que não criava obrigações para os não envolvidos. 

O Código Civil Francês80, promulgado em 31 de março de 1804, que passou a ser 

chamado de Código Napoleônico, em virtude de um decreto imperial publicado em 3 de 

                                                             
78 Idem., Tradução livre. Disponível em: <https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/>. 

Acesso em: 01 ago. 2017. 
79 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Autonomia da vontade, autonomia privada e autodeterminação. Notas 

sobre a evolução de um conceito na Modernidade e na Pós-modernidade. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/982/R163-08.pdf?sequence=4>. Acesso em: 01 ago. 2017. 
80 CODE CIVIL DES FRANÇAIS: ÉD. ORIGINALE ET SEULE OFFICIELLE 1804. Disponível em: 

<http://geneaduclos.free.fr/docs/Code%20Civil%20des%20Francais_1804.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2017. 

https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/982/R163-08.pdf?sequence=4
http://geneaduclos.free.fr/docs/Code%20Civil%20des%20Francais_1804.pdf
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setembro de 180781, teve em sua elaboração forte influência das teorias individualistas e liberais 

desenvolvidas nos séculos XVII e XVIII, o que não importa dizer que o princípio da autonomia 

da vontade tenha sido o pilar do direito contratual, vez que, segundo tal codificação, a vontade 

estava longe de ser o fundamento preciso do direito dos contratos.  

Tal afirmação advém das limitações impostas com o advento do Código de 

Napoleão refletidas na liberdade contratual, no consensualismo, na força obrigatória e nos 

efeitos não mais absolutos, e, sim, relativos, que geravam o contrato. Consoante a doutrina 

francesa, as leis e os juízes são dois fatores que marcaram o declínio do princípio da autonomia 

da vontade82. 

Desta feita, não mais bastava somente a vontade para a validade dos contratos. Era 

inescusável o respeito às leis quando de sua elaboração. Ademais, apesar do juiz não poder 

substituir a sua vontade pela dos contratantes, lhe era permitido interpretar os contratos ao seu 

modo83. 

Com tantas limitações à liberdade de contratar, antes unicamente respeitadas as 

regras impostas pelos contratantes e submetidas as suas vontades, inicia-se outro período, 

marcado pela transição do declínio do princípio da autonomia da vontade, com a eclosão do 

princípio da autonomia privada. 

À primeira vista análogos, efetivamente, autonomia da vontade e autonomia 

privada são coisas distintas. Não é difícil se vislumbrar as nuanças que os tornam díspares. 

Pelos ensinamentos de César Fiuza, é possível se constatar as dissimilaridades entre ambos, 

como explica o autor: 

O Princípio da autonomia privada – Consiste na liberdade de as pessoas regularem, 

através de contratos, seus interesses, respeitados os limites legais. A autonomia 

privada é a esfera de liberdade em que às pessoas é dado estabelecer normas jurídicas 

para regrar seu próprio comportamento. Os contratos são um fenômeno da autonomia 

privada, em que as partes se impõem normas de conduta. Difere do princípio da 

autonomia da vontade, em que o contrato viria de dentro para fora. Seria fenômeno 

exclusivamente volitivo. Na autonomia privada, o contrato não vem, exclusivamente, 

de dentro; não é fenômeno meramente volitivo. As pessoas não contratam apenas 

porque desejam. A vontade é condicionada por fatores externos, por necessidades, que 

dizem respeito aos motivos contratuais.84 

 

                                                             
81 FACCHINI, Eugênio Neto. Code civil francês. Gênese e difusão de um modelo. Revista de Informação 

Legislativa. n. 198, abr./jun. 2013, p. 68. 
82 BAMDÉ, Op. cit., Disponível em: <https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/>. Acesso 

em: 01 ago. 2017. 
83 Idem. Disponível em: <https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/>. Acesso em: 01 ago. 

2017.  
84 FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 11. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 404. 

https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/
https://aurelienbamde.com/2016/09/12/lautonomie-de-la-volonte/
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César Fiuza alude que somente a vontade não tem a força de nada realizar. Ela é 

apenas o instrumento que leva alguém a realizar algum tipo de necessidade, podendo ser real 

ou fictícia, sendo que, nesse último caso, tem o potencial, inclusive, de ser influenciada, como 

exemplo, por um interesse comercial, e justifica: 

 

Assim, quando um indivíduo celebra contrato, não o faz simplesmente porque deseja, 

mas porque tem uma necessidade, ainda que seja produto de sua fantasia, influenciada 

por propaganda. Não compro um livro porque quero puramente, mas porque necessito 

dele, mesmo que para me divertir. Posto isso, pode-se afirmar que a fonte de uma 

obrigação contratual não será a vontade, mas um fato derivado da necessidade, movida 

pela vontade. [...] nossa vontade é condicionada por necessidades as mais diversas. 

Em relação a isso não há dúvida, tampouco. Admitir o contrário seria desdenhar todo 

o trabalho de cientistas como Freud, Lacan e tantos outros85. 

 

Sobre a principiologia relacionada ao Direito Contratual, César Fiuza considera o 

princípio da autonomia da vontade o de maior relevância, e isso se dá em virtude de o preceito 

tomar como fundamento a liberdade e a vontade soberana de contratar, o que indica consistir o 

contrato em “fenômeno da vontade” e não um “fenômeno social”86. 

No que diz respeito à Bioética, o princípio da autonomia se refere ao respeito à 

autonomia de escolha do tratamento de saúde mais adequado e às regras do consentimento 

informado, ou recusa, transparência e caráter sigiloso, ou privacidade, das informações sobre 

protocolos de procedimentos médicos a serem administrados. 

André Marcelo M. Soares comenta que “[...] as reflexões acerca desse princípio 

nasceram com a filosofia moderna, e são bem anteriores ao surgimento da bioética, que nem 

sempre consegue perceber os limites desse princípio e sua distinção do conceito de 

subjetividade”87. 

Dizem Beauchamp e Childress que “A palavra autonomia, derivada do grego autos 

(‘próprio’) e nomos (‘regra’, ‘governo’ ou ‘lei’), foi primeiramente empregada com referência 

à autogestão ou ao autogoverno das cidades-estados independentes gregas”88. No presente, 

autonomia passou a ser empregada como uma qualidade pertencente aos seres humanos, por 

efeito, a capacidade de autogoverno, autodeterminação, liberdade, privacidade, e fazer suas 

escolhas. “O indivíduo autônomo age livremente de acordo com um plano escolhido por ele 

mesmo”89. 

                                                             
85 FIUZA, Op. cit., pp. 404-405. 
86 Ibid., p. 398. 
87 SOARES; PIÑERO, Op. cit., p. 32. 
88 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F., Princípios de Ética biomédica. São Paulo: Edições Loyola, 

2002, p. 137. 
89 Ibid., p. 138. 
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O neurologista comportamental Bruce L. Miller, ao se referir à autonomia 

(autonomy) das decisões dos pacientes90, evidencia que o respeito à privacidade, informação, 

recusa ao tratamento e consentimento informado são direitos fundamentais, que constituem um 

mínimo decente ao qual o indivíduo tem direito quando se trata de cuidados de saúde.  

Todos esses direitos, assegura, são protegidos pela Medicina, sendo proibido aos 

profissionais da saúde obrigar o paciente a se submeter a um tratamento, sem que tenha 

consentido e recebido as informações pertinentes aos procedimentos médicos a serem 

executados.  

 

Autonomy as a fundamental right is used to justify rights to privacy, confidentiality, 

refusal of treatment, informed consent, and a decent minimum of healthcare. The legal 

right to privacy has two components. The right control information about oneself is 

protected in medicine as the patient´s right to confidentiality of information gained 

by health professionals. The right not to be interfered with and to make one´s own 

decisions is protected in medicine as a competent patient´s right to refuse 

recommended treatment and as the obligation of health professionals to obtain a 

patient´s informed consent to treatment91. 

 

Destarte, o consentimento informado exige que o paciente seja inteirado de todos 

os detalhes sobre o tratamento ao qual será submetido, tanto quanto das demais opções de 

tratamento, bem como suas consequências. Para isso, é imperioso que o médico obtenha do 

enfermo uma autorização concordando com o protocolo procedimental que será posto. 

Nenhuma intervenção poderá ser realizada sem que o interessado expresse de modo tácito a sua 

vontade, em obediência à soberania da capacidade, que cada um possui de se governar, por si. 

O princípio da autonomia significa que todos têm o direito de se autogoverno, 

possuem a qualidade da autodeterminação e são autossuficientes para fazerem as  próprias 

escolhas quando da prática de um ato. Por esta razão, não é admissível que outrem assuma o 

seu lugar, ou tente impedir o seu direito de manifestar a própria vontade.  

Igualmente, o princípio é consoante o relacionamento entre médico e paciente ou 

de seu representante, enunciando que o profissional da área de saúde deve dispensar todo o 

respeito à vontade, assim como as crenças e os valores morais de seus assistidos92. 

                                                             
90 MILLER, Bruce L. Autonomy. In: Encyclopedia of Bioethics. v. 1, 3 ed., New York: Macmillan Reference 

USA, 2004, p. 249. 
91 Idem, p.313. Tradução livre: a autonomia é um direito fundamental usado para justificar os direitos à 

privacidade, confidencialidade, recusa ao tratamento, consentimento informado e um mínimo decente de cuidados 

de saúde. O direito legal à privacidade tem dois componentes. O direito de controlar as informações sobre si 

mesmo, protegido pela medicina como o direito à confidencialidade das informações obtidas pelos profissionais 

da saúde. O direito de não ser interferido e tomar decisões protegido pela medicina como o direito do paciente de 

recusar o tratamento recomendado, assim, como a obrigação dos profissionais de saúde para obter o consentimento 

informado do paciente para o tratamento. 
92 CLOTET, Op. cit., p. 24. 
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Para Clotet, o “[...] princípio reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida 

e o respeito à sua intimidade”93, limitando, assim, que terceiros se intrometam nas decisões 

daquele que se acha em tratamento médico94.  

Indica o autor que  

 
Autonomy also requires that persons have an adequate range of options. Coercion 

and manipulation limit options, but options are also limited by social and physical 

environments. If a person´s options are numerous and noncoerced but are trivial in 

relation to what is valued by the person, then there is no capacity for autonomy in a 

significant sense (Raz). This would be the case in a totalitarian, cast, or slave Society 

where a combination of coercion and ideology supress the aspirations and real 

options of a segment of the members of the Society95. 

 

O que se requer na realidade para que uma ação seja autônoma é, em suma, um 

certo nível considerável de entendimento, livre de qualquer tipo de coerção, não carecendo de 

uma concepção plena e, tampouco, um absentismo absoluto de influências.  

Beauchamp e Childress alegam que “[...] limitar a decisão dos pacientes ao ideal da 

decisão inteiramente autônoma priva esses atos de uma posição significativa no mundo prático, 

onde as ações das pessoas raramente – ou nunca – são completamente autônomas”.96 

Sob outra perspectiva, é possível concluirmos que o princípio do respeito à 

autonomia não deve ser aplicado àquelas pessoas que não possuem a capacidade para agir de 

maneira e que nunca irão desfrutar dessa qualidade, por inúmeros fatores, como a imaturidade, 

a inaptidão, a ignorância, ou que tenham sido de alguma maneira coagidas. Por força desses 

fatores é que Beauchamp e Childress reconhecem que o princípio do respeito da autonomia 

possui um caráter prima facie, ou seja, não são absolutos: 

 

O respeito à autonomia, portanto, tem uma validez prima facie, e pode ser sobrepujado 

por considerações morais concorrentes. [...] nestas regras morais, tanto o princípio de 

respeito à autonomia como suas especificações são prima facie, não absolutos. [...] O 

princípio não deve se aplicar a pessoas que não podem agir de forma suficientemente 

autônoma (e que não podem se tornar autônomas), pois elas são imaturas, inaptas, 

ignorantes, coagidas ou exploradas. Crianças, indivíduos irracionalmente suicidas e 

dependentes de drogas são exemplos típicos disso. Aqueles que como nós defendem 

ardorosamente os direitos de autonomia na ética biomédica nunca negaram que 

algumas formas de intervenção são justificadas caso as pessoas sejam 

                                                             
93 CLOTET, Op. cit., p. 24. 
94 Ibid., p. 24. 
95 MILLER, Op. cit., p. 246. A autonomia também exige que as pessoas tenham uma gama adequada de opções. 

Opções aos limites de coação e manipulação, mas as opções são também limitadas pelo meio ambiente social e 

físico. Se as opções de uma pessoa são numerosas e não coibidas, mas são comuns em relação ao que é valorizado 

pela pessoa, então não há capacidade de autonomia em sentido significativo. Este seria o caso de uma sociedade 

totalitária, casta ou escrava, onde a combinação de coerção e ideologia suprime as aspirações e opções reais de um 

segmento dos membros da sociedade. Tradução livre 
96 BEAUCHAMP; CHILDRESS, Op. cit., p. 141. 
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substancialmente não-autônomas e não possam se tornar autônomas para decisões 

especificas97. 

 

Na legislação nacional, encontram-se casos de pessoas consideradas absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, como os menores de 16 anos, 

interditados, viciados em tóxicos, e aqueles que por qualquer situação, ou causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade, como indicado nos artigos 3º e 4º do Código 

Civil brasileiro. Percebemos que todas são hipóteses de indivíduos que, por algum motivo ou 

causa, não possuem, ou perderam, a autonomia para tomar as próprias decisões. 

Em síntese, o princípio do respeito à autonomia dos pacientes prestigia a 

individualidade, as crenças e os valores morais de cada um, da mesma maneira que permite aos 

pacientes o acesso a todas as informações sobre sua doença, o direito ao consentimento 

informado e a possibilidade de escolha pela terapia com a qual deseja ser submetido, livre de 

qualquer tipo de coação, em respeito à autonomia da vontade do paciente, permitindo-lhe, 

inclusive, a recusa aos tratamentos indesejáveis. Sara Goering reitera essa concepção, 

discorrendo: 

 

Our theorical understanding of invidual autonomy will have significant effects on the 

use meaning of autonomy in practical settings in medicine, law, scientific research, 

education, and more. In medical ethics, for instance, respect for autonomy is often 

considered the most important moral principle (Beauchamp and Childress 2001). It 

protects patients from paternalism, respects differences in individual values, and 

allows patients to refuse unwanted treatment. The principle of respect for autonomy 

includes rules regarding truth telling, promise keeping, and informed consent. 

Informed consent, in turn, consists of requirements of patient competency, disclosure 

of information, Patient comprehension, voluntariness, and ongoing consent98. 

 

Resumidamente, “[...] o princípio da autonomia requer que o médico respeite a 

vontade do paciente ou do seu representante. [...] Reconhece o domínio do paciente sobre a 

própria vida e o respeito à sua intimidade”99. 

                                                             
97 BEAUCHAMP; CHILDRESS, Op. cit., p. 146. 
98 GOERING, Sara. Autonomy. In: Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics, v. 1, USA: Thompson 

Gale, 2005, p. 156. Tradução livre: nossa compreensão teórica da autonomia individual terá efeitos significativos 

sobre o uso da autonomia em ambientes práticos como a medicina, direito, pesquisa cientifica, educação e muito 

mais. Na ética médica, por exemplo, o respeito pela autonomia é muitas vezes considerado o princípio moral mais 

importante (Beauchamp e Childress 2001). Protege os pacientes do paternalismo, respeita as diferenças individuais 

e permite aos pacientes recusar tratamento indesejável. O princípio do respeito pela autonomia inclui regras 

relativas à narrativa da verdade, à manutenção da promessa e ao consentimento informado. O consentimento 

informado, por sua vez, consiste em requisitos de competência do paciente, divulgação de informações, 

compreensão do paciente, voluntariedade e consentimento contínuo. 
99 CLOTET, Op. cit., p. 24. 
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2.3.3 Princípio da beneficência 

Sabemos que “O interesse em conhecer o que é bom, o bem, e os seus opostos, o 

que é mau e o mal, com os princípios e argumentos que os fundamentam, justificam e 

diferenciam, é o conteúdo da ética teórica”100. 

O questionamento a respeito do que é o bem permanece sem uma resposta concreta, 

pois não há como se definir precisamente algo que é abstrato e que subsiste no subjetivismo 

humano.  

De acordo, no entanto, com as premissas postas pela Ética, a partir de certas ações 

e virtudes do homem, é possível estabelecer um parâmetro a ser seguido por todos do que seria 

eticamente o “bem” desejado na prática101. 

Saber o que é bem e o mal de acordo com Ética, seja a prática ou teórica, possui 

papel importante nesse sentido, pois é partindo dos escritos e estudos de filósofos que se pode 

chegar à acepção de beneficência, porquanto esta possui liame direto com a noção da essência 

do “bem”. 

Aristóteles presta uma grande contribuição ao estudo da Ética prática, porquanto 

discorre acerca do significado do “bem”, sem esquecer a Medicina. Para Aristóteles “[...] toda 

ação e toda escolha, têm em mira um bem qualquer, e por isso foi dito, com muito acerto, que 

o bem é aquilo a que todas as coisas tendem”102. 

Mais adiante, Aristóteles diz que, “[...] como são muitas as ações, artes e ciências, 

muitos são também os seus fins: o fim da arte médica é a saúde, o da construção naval é um 

navio, o da estratégia é a vitória e o da economia é a riqueza”103, por conseguinte, é plausível 

se concluir, especificamente, que, na Medicina, as ações praticadas pelos médicos visam à 

saúde do paciente. 

O raciocínio desenvolvido no parágrafo anterior é respaldado por Aristóteles, 

quando questiona:  

 

[...] ao bem que estamos procurando e indaguemos o que é ele, pois não se afigura 

igual nas distintas ações e artes; é diferente na medicina, na estratégia, e em todas às 

demais artes do mesmo modo. Que é, pois, o bem de cada uma delas? Evidentemente, 

aquilo em cujo interesse se fazem todas as outras coisas. Na medicina é a saúde [...]104. 

 

                                                             
100 KIPPER, Délio José; CLOTET, Joaquim. Princípios da Beneficência e Não-maleficência. In: COSTA, Sergio 

Ibiapina Ferreira; OSELKA, Gabriel; GARRAFA, Volnei (Coord.)  Iniciação à Bioética. Brasília: Conselho 

Federal de Medicina, 1998, p. 39. 
101 Idem, p. 39. 
102 ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco; Poética/Aristóteles: seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 

In: Os pensadores. v. 2, 4. ed., São Paulo: Nova Cultural, 1991. p. 5. 
103 Idem, p. 5. 
104 Ibid., p. 13. 
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Retomando à beneficência e aplicando os ensinamentos de Aristóteles, deduzimos 

que, como o Relatório Belmont e Tom L. Beauchamp e James F. Childress também indica, a 

beneficência é um princípio que deve orientar as ações e a conduta nas práticas médicas. 

O termo beneficência possui origem etimológica no latim benne facere, “fazer 

bem”105. 

A palavra, na prática, tem o sentido de fazer algo de bom, possui o caráter de 

filantropia, de caridade e altruísmo, enfim, configura o dever moral de realizar o bem.  

Churchill L. R. destaca como sendo um dos princípios mais importantes da bioética 

na Modernidade, e, assim como na Antiguidade, tem sido repetido inúmeras vezes nos códigos 

de Ética dos médicos, afirmando: 

 

“Beneficence” denotes the practice of goods deeds. In contemporary ethics, the 

Principle of beneficence usually signifies an obligation to benefit others or to seek 

their good. It is a Principle of major importance in Bioethics and has been prominent 

in the codes of physicians since antiquity106. 

 

O princípio da beneficência vem sendo propagado ao longo dos anos, desde a 

Antiga Grécia. Hipócrates estabeleceu que o exercício da Medicina deve sempre promover o 

bem e nunca causar danos ou mal aos pacientes. É possível identificar, em vários trechos do 

juramento de Hipócrates, os princípios básicos da Bioética, dentre eles o princípio da 

beneficência, aqui tratado.107 

A presença do princípio da beneficência nos votos hipocráticos encontra-se na 

passagem do texto que diz: “Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder 

e entendimento, nunca para causar o dano ou mal a alguém”108. Da mesma forma, encontra-se 

                                                             
105 Etimologia do termo Beneficência. Disponível em: 

<http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/beneficencia/>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
106 CHURCHILL. Larry R. Beneficence. Encyclopedia of Bioethics. 3ª. ed., v. 1, NEW YORK: Macmillan 

Reference, 2004, p. 269. Tradução livre: Beneficência denota a prática de boas ações. Na ética contemporânea, o 

princípio da beneficência geralmente significa obrigação de beneficiar os outros ou procurar o bem. É um princípio 

de grande importância na bioética e tem sido proeminente nos códigos dos médicos desde a antiguidade. 
107 MACHADO, Filho C. O juramento de Hipócrates e o código de ética médica. Revista de Residência 

Pediátrica, v. 6, n. 1, 2016, pg. 45-46. 
108 MACHADO, Op. cit., p. 45. Juramento de Hipócrates: “Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e 

Panacéia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir segundo meu poder e minha razão, 

a promessa que se segue: estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte; fazer vida comum 

e, se necessário for, com ele partilhar meus bens; ter seus filhos por meus próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, 

se eles tiverem necessidade de aprendê- la, sem remuneração e sem contrato escrito; fazer participar dos 

preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo 

os regulamentos da profissão, porém, só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder 

e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal 

nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. 

Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; 

deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, 

mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor, com 

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/beneficencia/
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o equivalente no Código de Ética Médica brasileiro109, no capítulo III, artigo 1º, que trata da 

responsabilidade do médico. 

Reafirmando o respeito e o interesse pelo valor do ser humano, Joaquim Clotet 

corrobora exprimindo que, no Corpus Hippocraticum: 

 

[...] é manifesto o interesse por não lesar ou danificar as pessoas, de forma geral, e as 

pessoas enfermas, de modo particular. Não causar prejuízo ou dano foi a primeira 

grande norma da conduta eticamente correta dos profissionais da medicina e do 

cuidado da saúde110. 

 

Apesar de ser considerado como uma preciosidade do pensamento humanístico, 

porquanto reflete a virtude de almejar o bem do semelhante no trato do médico com o seu 

paciente, o juramento externa regras de conduta médicas que exigem a concepção defendida 

pelo princípio da beneficência; no entanto, possui também uma conotação paternalista, uma vez 

que não permite ao enfermo decidir de modo autônomo sobre o tipo de tratamento mais 

apropriado para si, em respeito ao livre arbítrio e autonomia da vontade. 

Por conta desse paternalismo manifesto, é que o Juramento de Hipócrates tem 

recebido críticas de alguns doutrinadores, quando escrevem sobre o tema e sua relação com a 

Bioética, a exemplo, de Daniel Romero Muñoz, quando afirma que: 

 

[...] o Juramento de Hipócrates foi feito por médico e para o médico; em momento 

algum o texto faz alusão à vontade do paciente ou a sua participação nas decisões a 

serem tomadas. Ele adota uma postura paternalista para a relação do médico com seu 

paciente, não expressando, textualmente, o direito deste de decidir o que é melhor 

para si. Ele reflete o espirito da época que foi escrito, pois, os gregos antigos deram 

grandes contribuições à evolução humana, porém, as ideias sobre direitos de todos os 

homens e a luta pela sua implantação na sociedade são bem posteriores. 

 

Guy Durand, de igual modo, faz comentários ao paternalismo do cânone, só que, 

desta feita, se refere ao princípio da beneficência como sendo malvisto ou compreendido em 

certas ocasiões. Para ele, o Juramento de Hipócrates, em algumas situações, contém regras que 

se assemelham à tradição deontológica, a exemplo, de não ocasionar danos e promover o melhor 

interesse do paciente: 

 

                                                             
as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Àquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão 

e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente 

secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha 

profissão, honrado para sempre entre os homens; se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça.” 
109 Capítulo III - RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. É vedado ao médico: Art. 1º Causar dano ao paciente, 

por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Código de Ética Médica 

brasileiro. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_3.asp>. Acesso em: 14 ago. 

2017. 
110 CLOTET, Op. cit., p. 58. 

http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_3.asp
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A palavra beneficência é malvista em certos meios, ela evoca o paternalismo. O 

juramento hipocrático, contudo, contém regras que atravessaram toda a tradição 

deontológica: não prejudicar, promover o melhor interesse do doente111. 

 

Assim, o princípio da beneficência configura-se como um princípio da Bioética, 

mas, também, é um princípio aplicado ao Direito e à Deontologia. A versão contemporânea de 

sua definição, contudo, está intimamente conectada à saúde dos pacientes e aos códigos de Ética 

médicos, com o ponto de convergência de respeito e o fomento à vida e à saúde humana.  

Alguns autores enfatizam o caráter minimalista do princípio, promovendo sua 

essência como sendo, unicamente, sinônimo de bondade, benevolência e altruísmo. 

Efetivamente, o que o princípio evidencia é algo bem mais abrangente, isto é, são todas essas 

ações realizadas como um dever do médico de zelar pela vida e saúde do paciente, não sendo, 

simplesmente, uma ação emanada por um sentimento de filantropia à mercê da vontade de 

alguém que prestou um juramento de honrar o oficio do exercício da Medicina. 

Esse pensamento simplista decorre da moral religiosa e filosófica que, sem negar o 

valor da virtude de se fazer o bem, possui uma reflexão focada no princípio do respeito à vida. 

Durand salienta que, em muitos casos, esse princípio prevalece em detrimento do respeito a 

liberdade e autonomia e considera contraditório o fato de muitos livros de Bioética não se 

referirem a este princípio, mesmo reconhecendo e aplicando algumas de suas regras112. 

A propósito, o autor considera que, na Bioética, existem duas tradições mal 

conciliadas ou mal integradas, que são a tradição deontológica médica centrada na beneficência, 

que hodiernamente é bastante criticada em função do princípio da autodeterminação, e a 

tradição ética preocupada com o respeito à vida humana, que é muitas vezes mal interpretada, 

em decorrência do medo do retorno de uma moral objetiva se impondo do lado de fora a tudo113. 

Durand sustenta que as duas tradições são essenciais e possuem uma relação de 

interdependência ante a relação médico-paciente exigir a preocupação com a beneficência e a 

ética indicar a proteção e a defesa da vida humana. Para o doutrinador, as duas tradições se 

complementam, dizendo que uma remete à outra, e vice-versa. E continua questionando: qual 

seria o objetivo da beneficência, a não ser o respeito à vida, a saúde, o conforto, o bem-estar, a 

realização da pessoa doente e diminuição de seu sofrimento? E o que seria do respeito à vida 

                                                             
111 DURAND, Guy. Introdução Geral à bioética: história, conceito e instrumentos. 2. ed. São Paulo: Centro 

Universitário São Camilo: Loyola, 2007, p. 153.  
112 Idem, p. 153. 
113 Idem, p. 153. 
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sem a preocupação com a beneficência e mesmo da benevolência?114Conclui o autor, reiterando 

que, 

Na verdade, há aqui dois aspectos de uma mesma perspectiva, em que cada um 

representa uma evolução da consciência moral e cuja reconciliação se baseia em um 

aprimoramento dessa mesma consciência moral.115 

 

Durand define o princípio do respeito à vida, dizendo: 

O princípio do respeito à vida designa globalmente a exigência de respeito, de 

proteção e de promoção da vida humana, sob todas as suas facetas, em si mesmo e 

nos outros. Valor importante, a vida deve ser protegida e defendida com um cuidado 

extremo. Em relação a um doente ou a uma pessoa objeto de pesquisa, o respeito à 

vida implica a proteção dessa vida individual, e, indiretamente, de toda vida humana, 

uma vez que no julgamento sobre uma vida individual está implícito o julgamento 

sobre o valor de toda outra vida humana.116. 

 

Podemos dizer que a definição do autor é complexa, na medida em que, ao 

conceituar o princípio do respeito à vida, faz uma interpretação diádica, atribuindo-lhe tanto o 

caráter subjetivo quanto moral do princípio da beneficência, assim como seu valor ético, na 

qualidade de preceito vinculante e cogente da conduta médica em benefício da saúde do 

paciente.  

No mesmo rumo, o respeito à vida é considerado um valor supremo, e dela deve-se 

ter o cuidado extremo em protegê-la, seja por motivo de uma doença ou quando do uso de 

humanos em experimentos científicos, adverte Durand. 

Ao formular uma concepção estrita de beneficência, Durand explica que, 

etimologicamente, o termo em alusão evoca bene-facere, que se traduz como a ação de fazer o 

bem, e isto comporta duas facetas: não ferir o próximo ou melhor, de forma positiva, fazer-lhe 

o bem117. 

No campo da saúde, Durant assevera que esses dois valores podem ser traduzidos 

em não usar a Arte Médica para causar males, injustiças ou prejudicar, além de aplicar os 

tratamentos exigidos para aliviar o doente e melhorar seu bem-estar e, se possível, fazê-lo 

recobrar a saúde118. 

Em vista desta noção, o doutrinador pondera que fazer o bem é um dever, uma 

virtude, um princípio, um valor; a palavra beneficência designa, entretanto, uma obrigação 

                                                             
114 DURAND, Guy. Introdução Geral à bioética: história, conceito e instrumentos. 2. ed. São Paulo: Centro 

Universitário São Camilo: Loyola, 2007, p. 153. 
115 Idem, p. 153. 
116 Ibid., p. 154. 
117 Ibid., p. 162. 
118 Idem, p. 162.  
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moral, uma norma, uma virtude, uma atitude interior, um princípio, uma aspiração e uma 

legitimação, um valor, uma espécie de meta a ser alcançada119. 

Argumentam Délio José Kipper e Joaquim Clotet que a “[...] Beneficência, no seu 

significado filosófico moral, quer dizer fazer o bem”120, e arrematam discorrendo que 

 

O princípio da beneficência tem como regra norteadora da prática médica, 

odontológica, psicológica e da enfermagem, entre outras, o bem do paciente, o seu 

bem-estar e os seus interesses, de acordo com os critérios do bem fornecidos pela 

medicina, odontologia, psicologia e enfermagem. [...] A beneficência no seu sentido 

estrito deve ser entendida, conforme o Relatório Belmont, como uma dupla obrigação, 

primeiramente a de não causar danos e, em segundo lugar, a de maximizar o número 

de possíveis benefícios e minimizar os prejuízos121. 

 

Comungando do mesmo entendimento, André M. M. Soares e Walter E. Piñero 

escrevem que “O princípio da beneficência diz respeito à atuação do médico que deseja realizar 

o seu dever, levando em conta a autonomia do paciente”122. Para tal fim, o médico deve avaliar 

com a máxima cautela os perigos e as vantagens que o tratamento sugerido trará à saúde do 

paciente. 

O princípio da beneficência tem contribuído para o aprimoramento da relação 

médico vs paciente. Disto decorre uma grande transformação na Medicina, na medida em que 

o antigo paternalismo médico que vigorava outrora, passou a ser substituído por uma relação 

de respeito à autonomia da vontade do paciente, de acordo com os preceitos, normas e regras 

que mais se coadunam com os direitos humanos. 

No Relatório Belmont, o princípio da beneficência é retratado levando-se em 

consideração, principalmente, o bem-estar das pessoas, evitando-se os danos e respeitando suas 

decisões, e, não unicamente as contemplando com um tratamento ético. O documento 

recomenda que beneficência deve ser entendida como: 

 

In this document, beneficence is understood in a stronger sense, as na obligation. Two 

general rules have been formulated as complementary expressions of beneficence 

actions in this sense: (1) do not harm and (2) maximize possible benefits and minimize 

possible harms. [...] The obligations of beneficence affect both individual 

investigators and Society at large, because they extended both to particular projects, 

investigators and members of their institutions are obliged to give forethought to the 

maximization of benefits and the reduction of risk that might occur from research 

investigation. In the case of scientific research in general, members of the larger 

Society are obliged to recognize the longer-term benefits and risks that may result 

                                                             
119 DURAND, Op. cit., p. 162. 
120 KIPPER; CLOTET, Op. cit., p. 42. 
121 Ibid., pp. 44-45. 
122 SOARES; PIÑERO, Op. cit., p. 32. 
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from improvement of knowledge and from the development of novel medical, 

psychotherapeutic, and social procedures123. 

 

A beneficência é, pois, hoje encarada como uma obrigação a ser praticada na área 

médica, inclusive nas pesquisas cientificas realizadas pela medicina.  

O Relatório Belmont não impede de serem feitas pesquisas, mas recomenda de 

forma incisiva que a elas se apliquem, compulsoriamente, todas as obrigações decorrentes do 

princípio da beneficência. 

 Beauchamp e Childress consideram que a beneficência requer um potencial maior 

de implicação - quando se fala em oferecer um benefício e não causar um dano -, em cotejo 

com o princípio da não-maleficência (que será visto adiante), uma vez que todos têm a 

obrigação de praticar ações positivas, objetivando o bem das pessoas e não unicamente se 

absterem de realizar atos prejudiciais.  

Conquanto o termo não-maleficência, em certas situações, utiliza de forma ampla a 

possibilidade da prevenção do dano e da supressão das condições lesivas, são estas condições 

próprias das ações positivas para beneficiar os outros, pertencendo, portanto, mais a 

beneficência e, parcamente, a não-maleficência124. 

Ditos autores dividem o princípio da beneficência em dois outros: (1) beneficência 

positiva caracterizada como a obrigação moral de fazer o bem às pessoas e (2) a utilidade que 

seria o equilíbrio entre os benefícios e os inconvenientes. Dizem mais, que beneficência e 

benevolência são distintas. A benevolência seria uma virtude, isto é, seria uma forma de 

cuidados e ideais típicos da beneficência, mas, em contrapartida, não seriam obrigatórios, a 

exemplo, dos atos de caridade, bondade e misericórdia125. 

                                                             
123THE BELMONT REPORT: Ethical Principles and Guidelines for the protection of Human Subjects of research. 

National Commission for the protection of human Subjects of Biomedical and Behavioral research. Sept., 1978, 

p. 6 e 7. Tradução Livre: Neste documento, a beneficência é entendida em sentido mais incisivo, como uma 

obrigação. Duas regras gerais foram formuladas como expressões complementares de ações benéficas neste 

sentido: (1) não prejudicar (2) maximizar os benefícios possíveis e minimizar possíveis danos. [...]. As obrigações 

da beneficência afetam tanto os pesquisadores individuais como a sociedade em geral, porque se aplicam tanto a 

projetos de pesquisa específicos como a toda empresa de pesquisa. No caso de pesquisas particulares, os cientistas 

e os membros de suas instituições são obrigados a prever a maximização dos benefícios e a redução do risco que 

pode ocorrer a partir da pesquisa a ser investigada. No caso de pesquisa cientifica em geral, os membros da 

sociedade em geral são obrigados a reconhecer os benefícios e riscos a longo prazo que podem resultar na melhoria 

do conhecimento e do desenvolvimento de novos procedimentos médicos, psicoterapêuticos e sociais. Disponível 

em: <https://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/po/RETC-

CR/nr/rdonlyres/eoadxuvvlkl3j6tmluuaa6ymdhqes33v6bhwjg6pxscq4nqiblht5xmsdtrqvkkh5xojh3ba3rhnan/Bel

montEng.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2017. 
124 BEAUCHAMP. Tom L; CHILDRESS. James F. Princípios de Ética Biomédica. Barcelona: MASSOM, S.A., 

1999, p. 245. 
125 Ibid., p. 245 e 246. 
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2.3.4 Princípio da não-maleficência 

O princípio da não-maleficência possui um caráter relevante por primar pela 

deferência e completude do ser humano, assegurando-lhe dignidade, e se qualifica como uma 

norma cogente que obriga os médicos a não causarem danos aos seus pacientes.  

Na Ética médica esse princípio possui correlação com o postulado primum non 

nocere - do latim -, que se traduz por “primeiramente, não causar danos”126. 

Do mesmo modo que o princípio da beneficência, a não-maleficência é considerada 

um princípio fundamental de tradição hipocrática. A despeito de não constar, expressamente, 

no Juramento de Hipócrates127, é possível que se identifique apenas como referência, no escrito 

original que diz: “ao menos, não causar danos” ou “nunca para causar dano ou mal a 

alguém”128. 

Rannon Gillon discorda da possibilidade de o princípio possuir tradição hipocrática, 

justificando que o princípio, apesar de ser uma das pedras-de-toque da Ética médica tradicional 

e constar expresso em latim como ‘primum non nocere’ (primeiramente, ou acima de tudo, não 

prejudicar), não é tradução literal de nenhuma passagem do ‘Juramento de Hipócrates’” e, é 

taxativo em dizer:  

 

No one seems to know the origins of the phrase "primum non nocere”. It is not a 

literal translation of any part of the Hippocratic Oath, which requires doctors to do 

what they consider beneficial for their patients. [...]. nothing about "first" or "above 

all" do no harm there. [...]. Thus the claim that avoiding doing harm must take priority 

in medical ethics does not even have the authenticity of Hippocratic tradition-though 

even if it did, as I shall argue, it would be untenable129. 

 

Embora pareça admissível que, enquanto todos estão vinculados à não 

maleficência, a beneficência só obriga a alguns, não se pode estabelecer que evitar o mal seja 

uma prioridade na presença do princípio da beneficência.  

Disso decorre que o alcance da não-maleficência é geral, abrangendo todas as 

pessoas, ao passo que o alcance da beneficência é mais específico, aplicando-se apenas aos 

médicos.  

                                                             
126 BEAUCHAMP; CHILDRESS, Op. cit., p. 179. 
127 Ibid., p. 179. 
128 CLOTET, Op. cit., p. 45. 
129 GILLON, Raanon. “Primum non Nocere” and the principal of non-maleficence. In: The British Medical 

Journal (Thebmj) – 13.07.1985, v. 291, ed. 6488, p. 130. Disponível em: 

<http://www.bmj.com/content/291/6488>. Acesso em: 24.08.2017. Tradução Livre: Ninguém parece conhecer as 

origens da expressão "Primum non Nocere”. [...]. Não é uma tradução literal de nenhuma parte do hipocrático 

Juramento, que exige que os médicos façam o que consideram benéfico para seus pacientes. [...]. nada há sobre 

"primeiro" ou "acima de tudo, não prejudicar. [...]. Assim, a alegação de que evitar causar o dano deve ser a 

prioridade na ética médica, não encontra autenticidade na tradição hipocrática - embora, mesmo que sim, eu devo 

argumentar, seria insustentável. 
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Assim, é possível aceitarmos que existe um dever moral prima facie de não 

prejudicar ninguém, extensivo a todas as pessoas, sem a preocupação de que esse dever tenha 

caráter prioritário, na eventualidade de entrar em conflito com qualquer outro dever, incluindo-

se o dever de beneficência, aplicável aos profissionais da área médica130. 

Délio José Kipper e Joaquim Clotet fazem um paradoxo entre o princípio da 

beneficência e o da não-maleficência. Dizem eles: 

 

No mais das vezes, o princípio de não-maleficência envolve abstenção, enquanto o 

princípio da beneficência requer ação. O princípio de não-maleficência é devido a 

todas as pessoas, enquanto que o princípio da beneficência, na prática, é menos 

abrangente131. 

 

Consoante esse entendimento, é possível concluirmos que a obrigação de não 

causar o dano é uma imposição do princípio da não-maleficência. Em contrapartida, a obrigação 

de evitar o mal, fazer o bem e prevenir o dano são regras da beneficência.  

É perceptível que o princípio da não-maleficência seria um princípio resultante da 

beneficência, porquanto, na medida em que se evita um mal, automaticamente se estaria 

cumprindo com a obrigação de praticar o bem.  

Compartilhando desse raciocínio, Antonio Fábio Medrado doutrina que a não-

maleficência é “o princípio mais obscuro”132 dos quatro apontados por Beauchamp e Childress 

“[...] a tal ponto que alguns bioeticistas tratam-no, repetidas vezes, qual um aspecto do princípio 

da beneficência, pois ao evitar danos, estaríamos em verdade, beneficiando alguém”133. 

Da mesma forma, entendendo que a não-maleficência decorre da beneficência, 

André M. M. Soares e Walter E. Piñero definem que o primeiro se destina à prática médica, 

especificamente às ações dos médicos que devem ser pautadas na cautela, e, de modo algum, 

submeter o paciente a situações de perigo ou riscos.  

Prosseguem, advertindo que, nos casos em que sejam impossível a eliminação dos 

riscos “[...] quando não houver diferença quantitativa entre eles, é o médico que deverá optar 

pelo que trouxer menos sofrimento ao paciente”134. 

A relevância do princípio da não-maleficência é irrefutável; no entanto, isso não 

significa que seja um princípio absoluto, assim como nenhum o é, sendo a possibilidade de 

conflito entre princípios pacífica na doutrina. Daí ser possível o médico se encontrar em uma 

                                                             
130 GILLON, Op. cit., p. 130. 
131 CLOTET, Op. cit., p. 47 
132 ARAÚJO, Antonio Fábio Medrado. Fundamentos de Antropologia Bioética. São Paulo: Annablume, 2004, 

p. 54. 
133 Ibid., p. 54. 
134 SOARES. André Marcelo M.; PIÑERO. Walter Esteves, Op. cit., p. 32. 
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situação em que poderá ocorrer o embate entre qual princípio aplicar, se o da não-maleficência 

ou beneficência. 

Robert Alexy, ao tratar das colisões entre princípios, pontifica que “[...] um dos 

princípios terá que ceder”135, todavia, isso não importa “[...] que o princípio cedente deve ser 

declarado inválido, [...]. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em 

face do outro sob determinadas condições”136. 

Sendo, assim, havendo o confronto em determinada situação, o médico deverá se 

pautar pelo princípio que mais benefícios traga ao paciente, sem que sua decisão importe que o 

princípio que foi renegado seja inválido.  

A título de ilustração, um exemplo de situação que seria aparentemente prejudicial 

ao paciente, por lhe causar um dano inevitável e irreversível, mas que lhe traria um maior 

benefício, seria aquela em o médico tenha que amputar um membro, ou mesmo um órgão que 

já esteja tomado por um câncer, com a finalidade de salvar a vida do paciente.  

Percebemos que nem sempre “não causar um dano”, ou, de outro lado, “sempre 

fazer o bem”, são soluções plausíveis nas mesmas situações. Assim, o médico deverá sopesar 

que atitude tomar em cada caso concreto.  

Outra situação polêmica é deixar de fazer uma transfusão de sangue, o que poderá 

levar à morte uma pessoa, O médico não pode se abster de agir, mesmo contra a vontade e 

crença do paciente. O dano pelo desrespeito a crença religiosa que não permite receber o sangue 

de outra pessoa, com certeza, caracterizaria um dano na esfera moral do paciente. Esse dano, 

no entanto, é inevitável, mas que não subsiste em confronto com o bem “vida”, que possui um 

peso maior e proteção constitucional no Brasil. 

Pelos exemplos citados, constatamos que não existe um “princípio absoluto”137 

dentre os princípios éticos da Bioética. 

                                                             
135 ALEXY, Op. cit., p. 93. 
136 Idem, p. 93. 
137 ALEXY, Op. cit., p. 111. Com relação ao caráter não absoluto dos princípios, Robert Alexy explica que se 

existisse um princípio absoluto, tratar-se-ia de um princípio extremamente forte, que não cederia em nenhuma 

situação em favor de outro, e justifica a negativa argumentando que: “Se existem princípios absolutos, então, a 

definição de princípios deve ser modificada, pois se um princípio tem precedência em relação a todos os outros 

em caso de colisão, até mesmo em relação ao princípio que estabelece que as regras devem ser seguidas, nesse 

caso, isso significa que sua realização não conhece nenhum limite jurídico, apenas limites fáticos. Diante disso o 

teorema da colisão não seria aplicável”. A razão, então, plausível da impossibilidade de existência de um princípio 

absoluto, se explica, segundo Alexy, porque “[...] até onde o princípio absoluto alcançar não pode haver direitos 
fundamentais. Se o princípio absoluto garante direitos individuais, a ausência de limites desse princípio levaria à 

seguinte situação contraditória: em caso de colisão, os direitos de cada indivíduo, fundamentados pelo princípio 

absoluto, teriam que ceder em favor dos direitos de todos os indivíduos, também fundamentados pelo princípio 

absoluto. Diante disso, ou os princípios absolutos não são compatíveis com direitos individuais, ou os direitos 

individuais que sejam fundamentados pelos princípios absolutos não podem ser garantidos a mais de um sujeito”. 
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Tratar o paciente com dignidade, respeitando seus valores, crenças e o seu corpo 

físico, é um cuidado que o profissional da saúde deve sempre ter, o que torna o exercício 

profissional uma tarefa difícil e conflitante.  

É incontestável que “[...] os problemas humanos não são nunca exclusivamente 

biológicos, mas também morais”138. 

 

2.3.5 Princípio da justiça 

A principiologia bioética, que nasceu, no primeiro momento, com o Relatório 

Belmont, já trazia no seu conjunto o princípio da justiça, que passou a atuar como um 

“mandamento de otimização”139aplicável às pesquisas científicas envolvendo o uso de seres 

humanos. 

“Tratar os iguais de forma igualitária” (equals ought to be treated equally)140foi o 

axioma incorporado pelo Relatório Belmont com a finalidade de se constituir uma “justiça 

distributiva”, em decorrência do uso de seres humanos como instrumento de investigação 

científica.  

Questionou-se no relatório quem seriam os sujeitos merecedores das benesses e dos 

eventuais infortúnios ocasionados pelas consequências provenientes das experiências 

laboratoriais envolvendo a descoberta de vacinas, meios para a cura de doenças, descoberta de 

medicamentos, criação de técnicas cirúrgicas e avanços tecnológicos propiciados pela Medicina 

contemporânea. 

Decerto não era suficiente estabelecer, unicamente, os parâmetros de distinção, mas 

era essencial que fossem fixados os critérios para que as pessoas sejam tratadas igualmente. 

Várias foram as concepções formuladas para fixar padrões igualitários, mas era vital um 

entendimento que distribuísse de maneira simples os benefícios e encargos resultados das 

pesquisas cientificas.  

O Relatório Belmont trouxe esse entendimento, ao explicar o conteúdo do 

significado do princípio da justiça. Assim, indicou as propriedades relevantes, com base nas 

quais seria possível uma distribuição equânime das vantagens e dos prejuízos, indicando a 

necessidade de se constituir parâmetros de distinções como a “[...] experiência, idade, privação, 

                                                             
138 CLOTET, Op. cit., p. 61. 
139 ALEXY, Op. cit., p. 90. O conceito de “mandamentos de otimização” é utilizado por Alexy em sentido amplo, 

nele se incluindo as permissões e proibições. A definição de princípios, seria, por conseguinte, de acordo com o 

autor: “mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo 

fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 

possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes”. 
140 Ibid., p. 06. 
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competência, mérito e posição social; critérios, que às vezes, justificam um tratamento 

diferenciado para determinados fins legitimadores de uma distribuição igualitária”141, e, dessa 

maneira, evitar-se o cometimento de injustiças  

Propôs, então, 5 (cinco) máximas que deveriam ser seguidas: (1) para cada pessoa 

uma parcela igual (to each person an equal share), (2) para cada pessoa de acordo com a 

necessidade individual (to each person according to individual need), (3) para cada pessoa de 

acordo com o esforço individual (to each person according to individual effort), (4) para cada 

pessoa de acordo com a contribuição social (to each person according to societal contribution) 

e (5) a cada pessoa de acordo com o mérito (to each person according to merit)142. 

O Relatório Belmont menciona fatores que deram origem à concepção de justiça 

envolvendo seres humanos em pesquisas: a seleção de projetos de pesquisa não deveria ser 

incentivada apenas pela disponibilidade de algumas classes de pessoas, como pacientes 

necessitados da assistência de saúde pública, minorias raciais e étnicas particulares ou 

indivíduos confinados em instituições de acolhimento social; posição comprometida ou 

manipulada, em contrapartida de razões diretamente relacionadas aos problemas em estudo; e, 

por último, sempre que as pesquisas apoiadas por fundos públicos levem ao desenvolvimento 

de dispositivos e procedimentos terapêuticos, a justiça exige que estes não ofereçam vantagens 

apenas para aqueles que podem pagá-las e que essa pesquisa não deve envolver indevidamente 

pessoas de grupos que, provavelmente, não estarão entre os beneficiários de experimentos 

subsequentes da pesquisa143. 

O princípio da justiça permaneceu, no entanto, demandando um espectro de 

abrangência mais amplo que somente seria estabelecido por uma ética unicamente destinada às 

pesquisas cientificas, como fora proposto pelo documento criado inicialmente pela Comissão 

Nacional para a Proteção dos Sujeitos Humanos da Pesquisa Biomédica nos Estados Unidos 

(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research)144. 

                                                             
141 Transcrição do texto original em língua inglesa: on experience, age, deprivation, competence, merit and 

position do sometimes constitute criteria justifying differential treatment for certain purposes. It is necessary, then, 

to explain in what respects people should be treated equally. BELMONT REPORT, op. cit., disponível em: 

<https://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/po/RETC-

CR/nr/rdonlyres/eoadxuvvlkl3j6tmluuaa6ymdhqes33v6bhwjg6pxscq4nqiblht5xmsdtrqvkkh5xojh3ba3rhnan/Bel

montEng.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2017, p. 06. 
142 Ibid., Tradução livre. p. 06. 
143 Ibid., p. 06. 
144 Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos Humanos da Pesquisa Biomédica nos Estados Unidos 

(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research) foi a 

responsável pela elaboração do Belmont Report (Relatório Belmont), formada por 11 (onze) membros. Disponível 

em: <https://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/po/RETC-
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Por outro lado, as intenções que deram causa à polêmica envolvendo o direito ao 

acesso igualitário à saúde nos Estados Unidos da América (USA) foram motivadas nas 

desigualdades que assolavam não somente a sociedade americana nos anos de 1970, mas, do 

mesmo modo, era a realidade em muitos países latinos, a exemplo, da Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, México, Paraguai, Peru e 

Panamá.145Essas desigualdades, que perduram até os dias atuais.  

Grande parte da população nos países citados não possuí assistência e seguro de 

saúde, em decorrência dos altos custos desses serviços. A falta de recursos financeiros, aliada 

ao preço exorbitante dos cuidados médicos, impede que alguns recebam tratamentos 

terapêuticos adequados, fato que constitui um problema moral de justiça social.  

Após o período instituído pelo Relatório Belmont, no segundo momento de 

aprimoramento dos conceitos dos princípios antes concebidos, Beauchamp e Childress 

incluíram a justiça como quarto princípio, complementando o rol já instituído. Ademais, deram 

uma interpretação contemporânea aos conceitos epistemológicos já existentes, concebidos pelo 

documento americano146, desta feita de maneira mais abrangente para alçar, além da hipótese 

do uso de humanos em pesquisas cientificas, normas que são hoje as balizas disciplinadoras da 

conduta e do comportamento ético do médico em relação ao seu paciente147148. 

Deste modo, a responsabilidade, o comportamento e o trato com o paciente de 

acordo com a ética, o acesso à saúde e a todos os tratamentos disponíveis, assim como o 

desenvolvimento de políticas públicas que proporcionassem maior acessibilidade e qualidade 

no atendimento de forma igualitária, passaram a ser as linhas de direcionamento que 

conduziriam o princípio da justiça. 

Em conformidade com Beauchamp e Childress, como a saúde é um direito 

fundamental, deve estar disponível a todos, indistintamente, o que identificam como justiça 

                                                             
CR/nr/rdonlyres/eoadxuvvlkl3j6tmluuaa6ymdhqes33v6bhwjg6pxscq4nqiblht5xmsdtrqvkkh5xojh3ba3rhnan/Bel

montEng.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2017. 
145 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Países latino-americanos reúnem-se em Brasília 

para discutir desigualdade no acesso à saúde. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/paises-latino-

americanos-reunem-se-em-brasilia-para-discutir-desigualdade-no-acesso-a-saude/>. Acesso em: 22 mai. 2017. 
146 Refere-se ao Relatório Belmont. 
147BELMONT REPORT, op. cit., disponível em:<https://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/po/RETC-

CR/nr/rdonlyres/eoadxuvvlkl3j6tmluuaa6ymdhqes33v6bhwjg6pxscq4nqiblht5xmsdtrqvkkh5xojh3ba3rhnan/Bel

montEng.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2017, p. 06. 
148 Ibid., p.117. When the persons are omitted, then men judge erroneously. The reason is that they are passing 

judgement on themselves, and most people are bad judges in their own case. And whereas justice implies a relation 

to persons as well as to things, and a just distribution, as I have already said in the Ethics, embraces alike persons 

and things, they acknowledge the equality of the things, but dispute about the merit of the persons, chiefly for the 

reason which I have just given - because both the parties to the argument are speaking of absolute justice. For 

those who are unequal in one respect, for example wealth, consider themselves to be unequal in all; and any who 

are equal in one respect, for example freedom, consider themselves to be equal in all. 

https://nacoesunidas.org/paises-latino-americanos-reunem-se-em-brasilia-para-discutir-desigualdade-no-acesso-a-saude/
https://nacoesunidas.org/paises-latino-americanos-reunem-se-em-brasilia-para-discutir-desigualdade-no-acesso-a-saude/
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distributiva estrita. Entendem por justiça distributiva uma distribuição igualitária e equitativa 

na sociedade, desde que emprazadas por normas possuidoras de caráter de justiça que 

constituem o alicerce dos acordos resultantes da cooperação social. Refere-se, também, às 

políticas públicas, que incluem, além dos benefícios, os encargos provenientes da aquisição de 

propriedades, recursos, impostos e, também, algumas prerrogativas e exequibilidades149. 

A expressão justiça distributiva, na perspectiva de Beauchamp e Childress, é, pois, 

em sentido amplo usado para:  

 

[...] se referir à distribuição de todos os direitos e responsabilidades na sociedade, 

incluindo, por exemplo, direitos civis e políticos, como direitos de voto e liberdade de 

expressão. (A justiça distributiva é comumente distinta de outros tipos de justiça, 

incluindo a justiça criminal, que se refere à justa aplicação da punição, geralmente 

através do direito penal, e que justifica a justiça, que se refere à compensação justa 

por problemas transações como quebras de contrato e má prática, geralmente através 

de leis civis)150. Tradução Livre 

 

Citam como exemplo de justiça distributiva em sentido estrito, com enfoque na 

saúde e nas políticas públicas, a situação na qual uma equipe interdisciplinar composta por 

físicos e advogados expertos em Ética considerar as vantagens e desvantagens em se produzir 

um coração artificial com a ajuda das tecnologias mais modernas já em curso. Em conjunto, 

referidos profissionais, analisando a possibilidade de se produzir o órgão, ponderou 3 (três) 

possibilidades: 1ª) não produzir o coração, pois os custos seriam muito altos; 2ª) produzir o 

coração que funcionaria alimentado pela energia nuclear e 3ª) produzir um coração que tivesse 

um motor elétrico e funcionasse com baterias recarregáveis151. 

Ao estudarem as 3 (três) possibilidades em questão, sopesaram todas as perdas e 

ganhos e decidiram por produzir um coração a bateria recarregável, pois concluíram que esse 

modelo iria acarretar menos problemas para a pessoa receptora, sua família e para a sociedade 

em geral, ao contrário de se produzir um coração alimentado com energia nuclear. Para se 

chegar a essa conclusão, o referido grupo interdisciplinar avaliou requisitos como qualidade de 

vida das pessoas que iriam portar o coração a bateria, o dispêndio para a sociedade e, ainda, o 

custo relativo em comparação as demais necessidades médicas que poderiam ser supridas em 

seu lugar152. 

                                                             
149 BEAUCHAMP. Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Barcelona: MASSON, S.A. 

1999, p. 312. 
150 Idem., p. 312. 
151 Ibid., p. 313. 
152 BEAUCHAMP. Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Barcelona: MASSON, S.A. 

1999, p. 313. 
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Finalmente, de posse de todos esses dados, concluíram que, mesmo o coração a 

bateria possuindo um custo substancial para sua produção, seria injusto não destinar a verba 

necessária para produzir e entregar o coração artificial para aqueles que dele dependiam – tudo 

levando em consideração os fundamentos da justiça distributiva153. 

Assim, podemos conceituar justiça distributiva como sendo, na medida exata, o 

senso de ponderação feito com base em todas as possibilidades, levando-se em conta as 

compensações entre as benesses e os encargos que determinada circunstância representará para 

a sociedade como um todo. Não se pode falar em justiça social se o Estado não proporcionar 

aquilo que lhe compete como obrigação a todas as pessoas, indistintamente, a exemplo dos 

direitos fundamentais e outros direitos assegurados pela Constituição de cada país.  

 

  

                                                             
153 BEAUCHAMP. Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Barcelona: MASSON, S.A. 

1999, p. 313. 
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3 TESTAMENTO VITAL:  CONSIDERAÇÕES PROPEUDÊUTICAS 

Testamento vital e morte são temas intrinsicamente relacionados. A decisão de 

deixar que o fim da própria existência ocorra naturalmente exige um exame aprofundado e 

cauteloso para que não se cometam erros irreversíveis. São questões polêmicas que têm sido 

debatidas e questionadas pela Bioética, psicólogos, psiquiatras, médicos, profissionais da área 

jurídica, religiosos e interessados no assunto. 

Malgrado a morte ser uma realidade que faz parte do ciclo natural da vida, falar 

sobre ela não era do agrado da maior parte das pessoas, quadro que vem se modicando ao longo 

dos últimos anos com o surgimento do testamento vital. 

Considerada um tabu, a morte é um grande mistério. Vista como a antítese da 

existência, representa a última condição de todo ser vivente. Face da mesma moeda vida, o 

limiar da matéria humana na terra não seria necessariamente a negação uma da outra, e, sim, 

partes que se completam e comungam na existência de todos154. 

O mistério da fonte da vida eterna persiste, não obstante existirem descobertas de 

técnicas científicas que, com o auxílio da Medicina contemporânea, são passíveis de driblar o 

momento natural do óbito155. José Carlos Rodrigues disserta, dizendo que “[...] falar 

cientificamente da morte é considerá-la como objeto e, logo, pô-la à distância”. Disso decorre 

a tentativa de coisificá-la e, dessa maneira, transformá-la em fonte de saber, pois, só assim, seria 

possível isolá-la em um local seguro da sociedade e, desse modo, excluí-la da realidade 

individual de cada pessoa156. 

                                                             
154 No texto “A morte e o luto na experiência do Ocidente”, José Carlos Rodrigues, retrata bem a antítese entre 

vida e morte, ao dizer: “Condição última de todo ser vivente, a morte marca o término da vida. Ter consciência da 

própria morte é ter consciência do limite da própria existência. É entender-se finito em meio à finitude das coisas, 

dos seres, dos processos cósmicos, mas diante da perenidade da Vida. Apesar de vida e morte, respectivamente, 

poderem ser compreendidas como a ‘não mote’ e a ‘não vida’, uma não é necessariamente negação da outra. Ao 

contrário, são aspectos complementares do binômio vida-morte; a morte como espelhamento da vida e a vida como 

espelhamento da morte revelam-se não fatores intercambiáveis, termos com semelhanças semânticas, mas 

realidades com potência de trazer à luz o questionamento de seu antípoda de maneira indireta e quase que 

imediata”. Disponível em: <http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1413461_2016_cap_1.pdf>. 

Acesso em: 21.01.2017. 
155 Luiz Roberto Barroso e Letícia de Campos Velho Martel descrevem muito bem esse fascínio que o homem tem 

pelos mistérios que envolvem a finitude da vida, e sua incessante caminhada em descobrir maneiras de driblar a 

morte, ao mesmo tempo em que possuem um temor pelo prolongamento da vida, quando dizem: “A finitude da 

vida e a vulnerabilidade do corpo e da mente são signos da nossa humanidade, o destino comum que iguala a todos. 

Representam, a um só tempo, mistério e desafio. Mistério, pela incapacidade humana de compreender em plenitude 

o processo da existência. Desafio, pela ambição permanente de domar a morte e prolongar a sobrevivência. A 

ciência e a medicina expandiram os limites da vida em todo o mundo. Porém, o humano está para a morte. A 

mortalidade não tem cura. É nessa confluência entre a vida e a morte, entre o conhecimento e o desconhecido, que 

se originam muitos dos medos contemporâneos. Antes, temiam-se as doenças e a morte. Hoje, temem-se, também, 

o prolongamento da vida em agonia, a morte adiada, atrasada, mais sofrida”. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/a_morte_como_ela_e_dignidade_e_autonomia_

no_final_da_vida.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2017. 
156 RODRIGUES, José Carlos. Tabu da Morte. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006, p. 11 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1413461_2016_cap_1.pdf
file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/a_morte_como_ela_e_dignidade_e_autonomia_no_final_da_vida.pdf
file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/a_morte_como_ela_e_dignidade_e_autonomia_no_final_da_vida.pdf
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Barchifontaine afirma que “Vivemos numa sociedade que nega a morte. Assim, a 

sociedade de consumo proclama: para saber viver bem, esqueça que você deve morrer. A morte, 

como fim da vida, é totalmente inaceitável, o impensável absoluto que se precisa aniquilar, 

negar”157. 

Maria Julia Kovács descreve, de maneira tenebrosa e angustiante, a relação que 

existe entre o medo da morte e a seu vínculo com os avanços tecnológicos da Medicina. Diz 

ela: 

 

A interdição da morte está relacionada ao avanço da tecnologia médica, fascinando 

pacientes, familiares e profissionais de saúde. Há o deslocamento do lugar da morte: 

das casas para os hospitais. Atualmente, o erro médico vincula-se à perda de limites, 

ao prolongar o processo de morrer com sofrimento. A morte se tornou distante, 

asséptica, silenciosa e solitária. Se a morte é vista como fracasso ou indignidade, o 

profissional se vê perdendo batalhas e derrotado. O paciente que sobrevive é guerreiro, 

mas quando piora é visto como perdedor158. 

 

E complementa, ainda, asseverando: 

 

A morte pode se tornar evento solitário, sem espaço para a expressão do sofrimento e 

para rituais. A caricatura que a representa é o paciente que não consegue morrer, com 

tubos em orifícios do corpo, tendo por companhia ponteiros e ruídos de máquinas, 

expropriado de sua morte. O silêncio impera, tornando penosa a atividade dos 

profissionais com pacientes gravemente enfermos. O prolongamento da vida e da 

doença amplia o convívio entre pacientes, familiares e equipe de cuidados, com 

estresse e risco de colapso159. 

 

Como consequência de vários fatores como, por exemplo, os avanços tecnológicos 

nas áreas da Ciência Médica, as descobertas realizadas pelas pesquisas laboratoriais, a 

existência de exames clínicos de precisão no diagnóstico de doenças, a possibilidade do coma 

induzido e a eficácia dos tratamentos terapêuticos paliativos, podemos dizer que, no mínimo 

transitoriamente, é possível se adiar a morte.  

No Brasil, discute-se o direito de morrer ou o direito a uma morte digna 

(ortotanásia) e sua correlação com o testamento vital. Daí o interesse nesse tema tão 

controverso, em que não se chega a um consenso. Cogita-se, inclusive, na elaboração de uma 

legislação específica que dê respaldo jurídico ao cometimento da conduta quando executada 

por um médico. 

                                                             
157 BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. A dignidade no processo de morrer. In: PESSINI, Leo; 

BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de (Orgs.). Bioética: Alguns desafios. São Paulo: EDIÇÕES LOYOLA, 

2001, p. 283. 
158 KOVÁCS, Maria Julia. A caminho da morte com dignidade no século XXI. Revista Bioética, Brasília, v. 22, 

n. 1, pp. 94-104, jan./abr. 2014 
159 KOVÁCS, Op. cit., Loc. cit.  
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Em defesa de uma proposta de lei visando à legalização do testamento vital e da 

ortotanásia no Brasil, podemos argumentar que, em sendo a “vida” um direito fundamental 

constitucionalmente garantido pela Carta Magna brasileira de 1988, o direito a uma morte 

digna160 - levando-se em conta que o falecimento é parte integrante do ciclo vital de todo ser 

humano - também seria carecedor da mesma proteção constitucional. Assim, ainda que não 

estando expressa no Texto Constitucional, subsistiria implícita sua proteção. 

Ademais, tomando-se a proteção da morte digna (ortotanásia) como paradigma 

derivado do princípio da dignidade da pessoa humana161, podemos, ainda, inferir que esse 

direito também seria abraçado pelo conceito de dignidade que envolve o princípio, ainda que 

de forma refrataria do direito à vida. 

Por uma morte digna ou ortotanásia, entende-se aquela que acontece no seu 

momento certo, de forma natural, sem que haja nenhum tipo de intervenção que ocasione o seu 

prolongamento, nem retarde o curso normal do encerramento do ciclo de vida. Barchifontaine 

considera que não é possível se fazer uma reflexão da eutanásia sem que seja feita uma reflexão 

do respeito à morte digna162. O autor reconhece que a ortotanásia “é a arte de morrer bem”163. 

E complementa, dizendo: 

 

[...] sem ser vítima de mistanásia (morte infeliz), por um lado, ou de distanásia 

(encarniçamento terapêutico), por outro, e sem recorrer à eutanásia. O grande desafio 

da ortotanásia, o morrer corretamente, humanamente, é como resgatar a dignidade do 

ser humano na última fase da sua vida, especialmente quando ela for marcada por dor 

e sofrimento. A ortotanásia é a antítese de toda tortura, de toda morte violenta em que 

o ser humano é roubado não somente de sua vida mas também de sua dignidade164. 

 

Acrescente-se, ainda, nesse conceito, o direito do paciente a ser informado165 do 

inteiro teor de sua doença e tratamentos disponíveis, assim como o acesso a medicamentos que 

aliviem a dor e proporcionem melhor qualidade de vida, enquadrando-se, nesse ponto, o 

                                                             
160 “A morte nada mais é do que o fim natural do processo de vida. Não se trata de fenômeno alheio à vida, mas a 

ela intrínseco”. CRUZ, Maria Luiza Monteiro da; OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. A licitude civil da prática da 

ortotanásia por médico em respeito à vontade livre do paciente. Revista Bioética. v. 21, n. 3, p. 405-411, jul./set. 

2013. 
161 CRUZ; OLIVEIRA, Op. cit., p. 406. “Por meio de interpretação constitucional baseada no princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, bem como no direito à vida, é possível afirmar que a Constituição 

Federal protege, de maneira implícita, o direito à morte digna. Entretanto, o sistema jurídico brasileiro não possui 

norma federal que disponha sobre o tema”. 
162 BARCHIFONTAINE, Op. cit., p. 291. 
163 BARCHIFONTAINE, Op. cit., Loc. cit. 
164 BARCHIFONTAINE, Op. cit., Loc. cit. 
165 CRUZ; OLIVEIRA, Op. cit., p. 406.  “A morte digna deve ser fruto de uma decisão consciente e informada do 

paciente. Neste quadro, cabe ao médico respeitar a vontade do paciente que escolhe evitar tratamentos 

extraordinários – apesar de prolongarem a quantidade de vida, prejudicam sua qualidade”.  
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respeito a autonomia e autodeterminação do paciente na escolha dos procedimentos aos quais 

deseja, ou não, se submeter, declarados expressamente no testamento vital. 

Cruz e Oliveira, ao tratarem da licitude da ortotanásia praticada pelo médico em 

respeito à vontade livre do paciente, dizem:  

 

Ao abordar o direito à morte digna é comum que este seja rechaçado de plano por 

haver uma ideia de antagonismo frontal ante o direito à vida. Entende-se que ao 

resguardar a morte digna automaticamente se estaria impondo uma afronta à vida. 

Contudo, a morte digna que se entende resguardada constitucionalmente é aquela que 

integra o próprio direito à vida: a morte natural166. 

 

Tais perspectivas ganham ainda mais importância ante a expectativa de vida do 

brasileiro vir subindo ao longo dos anos167, e por fatores como as boas condições sanitárias e 

de saúde, melhoria na qualidade da alimentação, educação e a prática de exercícios físicos, os 

avanços da Medicina e aos novos tratamentos e a disposição de médicos, clínicas e hospitais, 

justificarem o aumento da sobrevida do brasileiro168. A tendência é, que em alguns anos, o 

Brasil possua um aumento substancial no percentual de pessoas idosas, o que majora a 

preocupação do brasileiro com o momento derradeiro de sua existência. 

É possível dizer que todos os questionamentos envolvendo a “morte digna”, tais 

como a relação médico vs paciente, o prolongamento da vida, eutanásia e sua descriminalização, 

retardamento da morte natural, direito de morrer e etc., se devem em boa parte, frise-se mais 

uma vez, aos progressos que a medicina vem alcançando, ao ponto de a “morte” poder ser 

adiada às custas das inúmeras técnicas e equipamentos desenvolvidos com tecnologia de última 

geração, capazes de manter os sinais vitais de alguém em perfeito funcionamento, mesmo 

havendo sido atestada a morte cerebral. 

Todas essas situações podem ser apontadas como as possíveis causas que 

despertaram o temor em parte dos brasileiros de terem que vivenciar uma situação, na qual suas 

vidas poderão ser prolongadas por meio de tratamentos terapêuticos extraordinários que só 

aumentam a agonia, o sofrimento e a dor. 

                                                             
166 CRUZ; OLIVEIRA, Op. cit., p. 407.  
167 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2013/defaulttab_pdf.shtm>. Acesso em: 21 jan. 

2017. 
168 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Diretivas Antecipadas de Vontade: questões jurídicas sobre seu conceito, 

objeto, fundamento e formalização. In: JORGE SILVEIRA, Renato de Mello; GOMES, Mariângela Gama de 

Magalhães (organizadores). Estudos em homenagem a Ivette Senise Ferreira. 1ª ed. p. 381. São Paulo: LiberArs, 

2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2013/defaulttab_pdf.shtm
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O receio das pessoas é perfeitamente justificável principalmente após alguns casos 

concretos que ocorreram nos Estados Unidos da América169 envolvendo pessoas e familiares 

que necessitaram recorrer as vias judiciais para conseguirem uma autorização judicial que 

possibilitasse a interrupção dos tratamentos terapêuticos extraordinários170, em caso de 

terminalidade de vida, na falta do living will.  

 Um dos casos ocorreu em meados dos anos de 1960, gerando grande polêmica e 

repercussão mundial. Karen Ann Quinlan171, americana de apenas 22 anos, ingressou no 

Newton Memorial Hospital, em coma por motivos desconhecidos e, desde então, passou a viver 

em estado vegetativo, motivo pelo qual sua família solicitou ao médico responsável que lhe 

fosse retirado o respirador artificial, tendo esse pedido sido negado pelo Dr. Morse, que assistia 

a paciente. 

Diante da recusa, os pais de Quinlan entraram com pedido judicial para obter tal 

permissão, que foi negado em primeira instância. O caso só foi decidido em segunda instância, 

pela Suprema Corte de New Jersey, em 31 de março de 1976, quando foi autorizado o 

desligamento do aparelho que a mantinha viva172. 

                                                             
169 Segundo Luciana Dadalto foi nos Estados Unidos da América (EUA), o primeiro país a abordar a questão do 

direito de morrer: “Em 1969, o advogado e defensor dos Direitos Humanos, Luiz Kutner, publicou nos EUA o 

primeiro artigo científico a tratar do direito de morrer que se tem notícia. Nesse trabalho, Kurtner, reconhecendo 

a ilicitude da eutanásia e do suicídio assistido, defende a ideia de que o paciente possa tomar decisões sobre seu 

tratamento quando a medicina já diagnosticou a incurabilidade da enfermidade da qual ele padece. [...] Propôs 

ainda um documento, o qual nomeou de living will, com as seguintes especificidades: (i) o paciente capaz deixaria 

escrita sua recusa a se submeter a determinados tratamentos quando o estado vegetativo ou a terminalidade fossem 

comprovados; (ii) a vontade manifestada pelo paciente no living will se sobreporia à vontade da equipe médica, 

dos familiares e dos amigos do paciente e o documento deveria ser assinado por, no mínimo, duas testemunhas; 

(iii) esse documento deveria ser entregue ao médico pessoal, ao cônjuge, ao advogado ou a um confidente do 

paciente; (iv) deveria ser referendado pelo Comitê do hospital em que o paciente estivesse sendo tratado; e (v) 

poderia ser revogado a qualquer momento antes de o paciente atingir o estado de inconsciência”. DADALTO, 

Luciana. Living Will´s History: understanding the past and reflecting about the present. Revista Mirabilia. v. 4, 

n. 1, pp. 23-42, jan./jun. 2015. 
170 Os debates acerca do direito de morrer tiveram início nos EUA em dois casos concretos: “[...] a luta da família 

de duas jovens americanas que ficaram em estado vegetativo pelo direito a suspender o esforço terapêutico”. De 

acordo com DADALTO, o primeiro caso se deu “em 15 de abril de 1975, Karen Ann Quinlan, uma americana de 

22 anos, deu entrada no Newton Memorial Hospital, em New Jersey, em estado de coma, por causas não 

esclarecidas, sendo transferida em poucos dias para o hospital Saint Clair, na mesma cidade. Frente a 

irreversibilidade do quadro seus pais, Joseph e Julia Quinlan, solicitaram a retirada do respirador artificial ao Dr. 

Morse, médico responsável pelo caso que, alegando razões morais profissionais, se negou a cumprir a vontade 

expressa pelos familiares”. Diante da recusa do médico os pais da jovem decidiram tentar uma autorização judicial, 

que também foi negada em 1ª instancia, mas ao recorrerem à Corte Suprema de New Jersey, que designou um 

Comitê de Ética, especialmente criado para elaborar um parecer sobre a situação de irreversibilidade do quadro da 

jovem, confirmada, então, nesse parecer. “De posse desse parecer, em 31 de março de 1976, a Suprema Corte de 

New Jersey concedeu à família de Karen o direito de solicitar ao médico o desligamento dos aparelhos que a 

mantinham viva. Após o cumprimento da decisão, Karen viveu mais nove anos com hidratação e alimentação 

artificial e faleceu em decorrência de uma pneumonia, sem respirador externo e com o mesmo quadro clinico de 

antes”. Ibid., pp. 27-28. 
171 Caso Karen Ann QUINLAN, History. Disponível em: <http://www.nytimes.com/1985/06/12/nyregion/karen-

ann-quinlan-31-dies-focus-of-76-right-to-die-case.html?pagewanted=all>. Acesso em: 04 abr. 2017. 
172 Disponível em: <http://www.karenannquinlanhospice.org/about/history/>. Acesso em: 27 fev. 2017. 

http://www.nytimes.com/1985/06/12/nyregion/karen-ann-quinlan-31-dies-focus-of-76-right-to-die-case.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/1985/06/12/nyregion/karen-ann-quinlan-31-dies-focus-of-76-right-to-die-case.html?pagewanted=all
http://www.karenannquinlanhospice.org/about/history/
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Logo após o caso Quinlan, o Estado da Califórnia aprovou em 1983, o Californian´s 

Durable Power of Attorney for Healthy Care Act173, documento que permite alguém nomear 

um procurador para em seu lugar decidir sobre suas condições médicas, no caso de encontrar-

se impossibilitado, transitória ou definitivamente. 

A importância desse documento reside no fato de, ao procurador, serem-lhe 

concedidas todas as garantias protetivas contra possíveis ações judiciais. 

Outro caso concreto que causou grande controvérsia e comoção nacional foi o de 

Nancy Beth Cruzan174que, após sofrer um acidente de carro, permaneceu em coma, ficando em 

estado vegetativo por longos anos. Seus pais solicitaram aos médicos que suspendessem a 

alimentação e a respiração artificial, pedido esse que também foi negado, findando com o 

ingresso de uma ação judicial junto ao tribunal do Missouri. O pedido foi negado em 1ª 

instância, mas foi deferido em 2ª instância pela Suprema Corte do Estado do Missouri175. 

A partir das disputas judiciais envolvendo os casos Ann Quinlan e Nancy Cruzan, 

iniciou-se o processo de legalização do direito a uma morte digna nos Estados Unidos, com a 

lei The Patient Self-Determination Act (PSDA), apresentada ao Congresso Americano em 1990, 

sendo posteriormente efetivada em 1º de dezembro de 1991, daí resultando no surgimento dos 

documentos protetivos do direito de morrer dignamente naquele país, a exemplo do testamento 

vital ou living will. 

Como já adiantado, a expressão living will(testamento vital) foi cunhada por Luis 

Kutner176, alcançando status de Lei Federal nos EUA em 1991 – logo após o caso Karen Quinlan 

- com o Patient Self-Determination Act177, legislação que traz as advanced directives, no Brasil 

conhecidas como Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV´s), gênero de documentos que 

                                                             
173 O Californian´s Durable Power of Attorney for Healthy Care Act está disponível no endereço: 

<http://www.bettzedek.org/wp-content/uploads/2011/04/CPAHCHCIF-2015.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2017. É 

um formulário composto de 5 páginas, onde se encontram espaços em branco, que devem ser preenchidas pelo 

declarante, nomeando um procurador para decidir em seu lugar, sobre suas condições médicas, caso encontre-se 

impossibilitada transitória ou definitivamente para fazê-lo. 
174 Caso Nancy Beth CRUZAN. History. Disponível em: <http://www.nytimes.com/1990/12/27/us/nancy-cruzan-

dies-outlived-by-a-debate-over-the-right-to-die.html>. Acesso em: 06 abr. 2017. 
175 DADALTO, Op. cit., p. 29-30. 
176 Biografia: “Luis Kutner, a human rights lawyer who practiced in Chicago for more than six decades, died 

Monday at St. Joseph Hospital in Chicago. A lifelong resident of the city, he was 84 years old.” Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/1993/03/04/us/luis-kutner-lawyer-who-fought-for-human-rights-is-dead-at-84.html>. 

Acesso em: 27 fev. 2017. 
177 “The Patient Self‐determination Act is a federal law that requires hospitals to “provide written information” 

to adult inpatients concerning “an individual’s right under state law to make decisions concerning medical care, 

including the right to accept or refuse medical or surgical treatment and the right to formulate advance 

directives.”  To help patients make these choices, California law provides for Advance Directives.  This flyer 

outlines what Advance Directives are and what California statutes require.” Disponível em: 

<file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/Advance_Directive_Information_WebSite.pdf>. Acesso em: 27 fev. 

2017. 

http://www.bettzedek.org/wp-content/uploads/2011/04/CPAHCHCIF-2015.pdf
http://www.nytimes.com/1990/12/27/us/nancy-cruzan-dies-outlived-by-a-debate-over-the-right-to-die.html
http://www.nytimes.com/1990/12/27/us/nancy-cruzan-dies-outlived-by-a-debate-over-the-right-to-die.html
http://www.nytimes.com/1993/03/04/us/luis-kutner-lawyer-who-fought-for-human-rights-is-dead-at-84.html
file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/Advance_Directive_Information_WebSite.pdf


57 
 

tratam das manifestações de vontade para tratamento médico, donde são espécies o living 

will(testamento vital) e o durable power attorney for health care(mandato duradouro)178. 

Luciana Dadalto conceitua “testamento vital”, dizendo:  

 

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 vontade179. 

 

Adverte Luciana Dadalto que esse documento deve ser redigido com a participação 

de um médico de total confiança do paciente. Aquele deverá, entretanto, apenas orientar o 

indivíduo quanto aos termos técnicos e científicos, não podendo interferir na vontade do 

paciente. Alerta, também, para o fato da necessidade de um profissional da área jurídica, no 

caso, um advogado, para que se evitem quaisquer disposições contra legem ao redigir o 

documento180. 

Já, quanto ao “mandato duradouro”, esclarece: 

 

É a nomeação de uma pessoa de confiança do outorgante que deverá ser consultado 

pelos médicos, quando for necessário tomar alguma decisão sobre os cuidados 

médicos ou esclarecer alguma dúvida sobre o testamento vital e o outorgante não 

puder mais manifestar sua vontade. O procurador de saúde decidirá tendo como base 

a vontade do paciente181. 

Acrescentemos que, após a aprovação do PSDA nos EUA, as diretivas antecipadas 

de vontade começaram a ser legalizadas na Europa, primeiramente, na Finlândia182, depois na 

Holanda183 e Hungria184. Em seguida, os demais países europeus membros do Conselho da 

Europa iniciaram o processo de legalização das DAV’s em decorrência do surgimento da 

                                                             
178 O “durable power attorney for health care” é um documento “no qual o paciente nomeia um ou mais 

‘procuradores’ que deverão ser consultados pelos médicos em caso de incapacidade do paciente – definitiva ou 

não – quando estes tiverem que tomar alguma decisão sobre recusa de tratamento”. DADALTO, Luciana. 

Testamento Vital. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 91. 
179 Disponível em: <http://testamentovital.com.br/diretivas-antecipadas-de-vontade/>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
180 Disponível em: <http://testamentovital.com.br/diretivas-antecipadas-de-vontade/>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
181 Disponível em: <http://testamentovital.com.br/diretivas-antecipadas-de-vontade/>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
182 No. 785/1992 ACT ON THE STATUS AND RIGHTS OF PATIENTS Issued in Helsinki on 17th August 1992. 

Disponível em: <http://finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1992/en19920785.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
183The Netherlands is one of the pioneer countries when it concerns patient rights. The rights of patients have 

acquired their place in the Dutch legal system by the codification of the general rights of the patient in the Act on 

the medical treatment contract of 1 April 1995, as part of the Dutch civil code. The main purpose of the Act is to 

clarify and strengthen the legal position of the patient.  

The scope of the legal provisions on patient rights also extends to medical actions that are not performed in the 

frame of a contract in as far as the nature of the situation allows for the application of the provisions. 

Because of the clear structure of this Act, several countries – such as Lithuania and Estonia - have based their 

Patient Rights Act on the Dutch Medical Contract Act. Disponível em: 

<http://europatientrights.eu/countries/signed/netherlands/netherlands.html>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
184Decree No. 16/ 2006. (III. 27.) concerning medical devices. Disponível em: 

<http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwehun.htm>. Acesso em: 01 mar. 2017. 

http://testamentovital.com.br/diretivas-antecipadas-de-vontade/
http://testamentovital.com.br/diretivas-antecipadas-de-vontade/
http://testamentovital.com.br/diretivas-antecipadas-de-vontade/
http://finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1992/en19920785.pdf
http://www.healthlaw.nl/wgboeng.html
http://www.healthlaw.nl/wgboeng.html
http://europatientrights.eu/countries/signed/netherlands/netherlands.html
http://www.eekh.hu/en/download/decree_47.pdf
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwehun.htm
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Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano ou 

Convenção de Direitos Humanos e Biomedicina - The Convention on Human Rights and 

Biomedicine185. 

Presumimos que, após essas primeiras considerações, se iniciaram os debates, 

cogitando-se na possibilidade da existência do testamento vital no Brasil, pois não há relatos na 

literatura brasileira de nenhum caso polêmico que tivesse despertado a controvérsia em torno 

do direito à morte digna (ortotanásia) ou do direito de morrer, como os citados. 

Esclareçamos que, apesar da denominação “testamento vital”, essa nova figura não 

possui semelhança alguma com os testamentos legais descritos no Livro V, do Código Civil 

brasileiro de 2002. Todas as espécies de testamentos existentes no Direito brasileiro estão 

descritas nos artigos 1.862 e 1.886, respectivamente chamados de ordinários e especiais.  

A saber, são espécies de testamentos ordinários o público, o cerrado e o particular, 

e os testamentos especiais ou extraordinários são o marítimo, o aeronáutico e o militar. No 

Direito de Sucessões brasileiro, a sucessão hereditária é aberta no instante em que se dá a morte, 

podendo ser a natural ou presumida; a partir desse momento, os bens ou herança são, desde 

logo, transmitidos aos herdeiros legítimos e testamentários (artigo 1.784 do CC).  

Essas formas testamentárias podem ser utilizadas por qualquer pessoa, em qualquer 

momento de suas vidas, exceto os incapazes. O testador pode escolher a espécie testamentária 

que melhor lhe aprouver, pois cada uma delas possui as próprias características que, 

dependendo da situação, se enquadram melhor naquilo que pretende o testador, de acordo com 

suas necessidades. 

Mauro Antonini reitera a ideia de que a sucessão de que trata o Código Civil é 

exclusivamente a causa mortis, ou seja, é a transmissão do patrimônio de uma pessoa em razão 

de sua morte.186 

Daí poderíamos afirmar que o testamento vital jamais poderia ser confundido com 

os testamentos descritos pelo Código Civil, uma vez que, enquanto o primeiro trata das 

disposições de vontade com relação aos tratamentos terapêuticos a que deseja, ou não, se 

submeter uma pessoa em estado terminal, os demais descritos pela legislação brasileira tratam, 

tão somente, da transmissão de bens de uma pessoa a outra. 

                                                             
185 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application 

of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine * Oviedo, 4.IV.1997. Disponível em: 

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007c

f98>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
186 ANTONINI, Mauro. Comentários ao artigo 1.784. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado: 

doutrina e jurisprudência. Barueri, SP: Manole, 2010. p. 2.092 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf98
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf98
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Piccinni, et al.,187 conceituam “testamento vital” como sendo: 

 

[...] um documento com diretrizes antecipadas, que uma pessoa realiza em uma 

situação de lucidez mental e de total autonomia para decidir sobre si – para que seja 

levado em conta – quando, por causa de uma doença, já não for possível expressar sua 

vontade. 

 

 Como bem se observa, esse novo instituto jurídico não traz nenhuma semelhança 

com os testamentos em curso no Direito brasileiro.  

Linguisticamente, o uso do termo “testamento” para essa nova figura jurídica 

poderia inclusive ser questionada, pois o mais correto seria, talvez, intitulá-lo de “Diretivas 

Antecipadas de Vontade”, como consta no Nº 1, do artigo 2º, da Lei Portuguesa n.º 25/2012, de 

16 de julho, que diz:  

 

As diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, 

são o documento unilateral e livremente revogável a qualquer momento pelo próprio, 

no qual uma pessoa maior de idade e capaz, que não se encontre interdita ou 

inabilitada por anomalia psíquica, manifesta antecipadamente a sua vontade 

consciente, livre e esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que deseja 

receber, ou não deseja receber, no caso de, por qualquer razão, se encontrar incapaz 

de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente188. 

 

Dito isso, poderíamos cogitar de que o testamento vital seja um contrato particular, 

com as mesmas características do contrato Ulisses, figura que será explorada no capítulo 5. 

Por último, indicamos como um possível fator preponderante para o crescimento 

do interesse dos brasileiros pela figura do testamento vital, dentre as já citadas, o modelo 

comportamental da relação médico vs paciente. 

Na verdade, muitas pessoas possuem certo constrangimento em se consultar com 

um médico, por conta da maneira como agiam décadas atrás. Nessa época, era comum, ao 

diagnosticarem uma doença, ou prescreverem um tratamento, imporem ao paciente o protocolo 

terapêutico que entendiam ser o mais eficiente, além de, em muitas situações, omitirem do 

doente informações do mal que lhe acometia, ou por vontade do médico ou a pedido dos 

familiares, configurando um tipo de comportamento tido como paternalista e, que afronta o 

direito à informação e a autonomia do paciente189. 

                                                             
187 PICCINI, Cleiton Francisco. Testamento Vital na perspectiva de médicos, advogados e estudantes. Revista 

Bioethikos. v. 5, n. 4, p. 384-391, 2011. 
188 Nº 1 do art.2º da Lei Portuguesa nº 25/2012, de 16 de julho. Disponível em: 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1765&tabela=leis>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
189 Segundo Caprara e Franco: “Em muitos países, ainda hoje, os médicos informam muito pouco aos pacientes 

sobre o seu estado de saúde e sobre as possibilidades de tratamento, tendo um relacionamento de tipo paternalista, 

no qual o paciente é dependente do julgamento e das idéias do médico. Nos Estados Unidos, Canadá e em alguns 

países europeus, a partir das reivindicações dos movimentos a favor dos direitos dos pacientes e também pela 

política de mercado, ao considerar que o médico é um prestador de serviço e o paciente um consumidor, tentou-se 

superar este tipo de postura paternalista dos médicos por outro modelo chamado informativo. Neste modelo, o 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1765&tabela=leis


60 
 

 

3.1. O COMPORTAMENTO DO MÉDICO 

Podemos empiricamente afirmar que a figura do médico familiar que escutava o 

doente, fazia suas visitas em casa e até decidia juntamente com o paciente o melhor tratamento 

ao qual deveria se submeter, foi desparecendo aos poucos, à medida que a Medicina foi se 

modernizando. 

É sabido que o comportamento do médico é de enorme importância para alguém 

que já se encontra fragilizado e permite a uma situação a qual lhe é inteiramente desconhecida, 

principalmente quando se trata da saúde. O tratamento desumanizado pode gerar insegurança 

para o paciente, desencadeando várias situações desconfortáveis para o equilíbrio físico e 

mental, agravando, ainda mais, seu estado de sanidade, como é o caso da síndrome do jaleco 

branco, também conhecida por white coat hypertension, ou Hipertensão de consultório190.  

O modelo de relação médico vs paciente do tipo verticalizado191, em que o médico 

se posiciona num patamar de superioridade frente ao paciente e, dessa maneira, decide por conta 

própria o tratamento que entende ser o melhor para o assistido, desconsiderando, inclusive, a 

autonomia da vontade do paciente em optar por aquele que lhe causará menos dor e sofrimento, 

ainda que venha a óbito, contribuiu para despertar nas pessoas o desejo em oficializar um 

documento com as características do testamento vital.  

Nesse ponto, o progresso da Medicina trouxe um grande retrocesso em termos de 

tratamento humanizado192, uma vez que as faculdades de Medicina contemporâneas passaram 

a graduar os médicos sem uma formação mais sensível na maneira de tratar o paciente.  

                                                             
paciente é informado do diagnóstico da própria doença, as dificuldades de cura, e cabe a ele, a partir desta 

informação, a decisão final sobre o tratamento (Emanuel & Emanuel, 1992). Com esse padrão comunicacional, 

estão de acordo juristas, docentes de bioética e alguns médicos, por admitirem que o paciente tenha direito a uma 

informação correta e a decidir-se pelo próprio tratamento”. CAPRARA, Andrea; FRANCO, Amélia Lins e Silva. 

A relação paciente-médico: para uma humanização da prática médica. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/rela%C3%A7%C3%A3o%20m%C3%A9dico

%20paciente.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2017, p. 649. 
190 A expressão “hipertensão do jaleco branco, ou White coat hypertension, ou Hipertensão de consultório não é 

m conceito novo. Descreve pacientes cuja pressão arterial sistêmica é persistentemente elevada quando medida no 

consultório médico, porém normal em outras ocasiões. CHAVES JUNIOR, Hilton. Hipertensão do Jaleco Branco. 

Revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, v. 67, n. 2, p. 139-142, 1996. 
191 “A relação médico-paciente sofreu profundas alterações a partir de meados do século XX. A relação 

verticalizada existente desde a época hipocrática partia da premissa que o médico detinha o conhecimento e que 

respeitar o doente não significava que este tinha liberdade para escolher como seria tratado. Tal relação 

verticalizada tem sido, desde então, substituída por uma relação horizontalizada, baseada na autonomia do 

paciente”. DADALTO, Op. cit., p. 24. 
192 “A importância do questionamento do papel do médico se torna relevante na medida em que a medicina 

ocidental deixa de ter sua centralização na figura do profissional e passa a depender de recursos, sem os quais a 

atuação do médico se torna ínfima, quase nula. Surge assim a “medicina de recursos” que, movida por uma 

sociedade que valoriza excessivamente a comprovação documental e a burocracia, transforma o recurso em quesito 

mais importante do que o médico em si. As pequenas exigências do dia-a-dia na medicina, as disponibilidades 

file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/relaÃ§Ã£o%20mÃ©dico%20paciente.pdf
file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/relaÃ§Ã£o%20mÃ©dico%20paciente.pdf
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O doente teve seu corpo físico fracionado em partes, ou seja, para cada órgão vital 

do ser humano, passou a existir um determinado especialista. O enfermo não mais era tratado 

como um ser humano de um corpo inteiro, passando a ser visto composto de pequenas partes 

individualizadas193. Essa forma de enxergar o paciente como composto de órgãos isolados 

também contribuiu para tornar a Medicina desumanizada194. 

As pessoas não podem ser tratadas como simples números de prontuários, frisemos 

mais uma vez. Cada ser humano possui identidade e por ela deve ser dignamente tratado.  

Como visto, a Bioética surgiu, então, como ciência da Ética médica, justamente, 

para, por via de seus princípios, impor aos médicos modalidades mais humanas de tratar seus 

pacientes, assegurando a manutenção das garantias do paciente constitucionalmente previstas, 

dentre as quais a dignidade e o direito à informação.  

A atuação do médico contemporâneo deve reger-se pautada na Ética profissional e 

respeitando os ditames do Código de Ética Médica. Muito além de todos os conhecimentos e 

das tecnologias a disposição dos médicos, na atual Medicina ocidental, o papel do médico deve 

ser repensado e necessita de uma reformulação. 

É imprescindível uma transparência nas relações médico-paciente. Para tanto, o 

médico necessita transcender à ideia de se preocupar unicamente com o corpo físico e passar a 

                                                             
terapêuticas, as viabilizações diagnósticas, as comprovações laboratoriais, a documentação, a burocratização das 

políticas de saúde adquiriu papel tão importante quanto a atuação terapêutica propriamente dita, e muitas vezes o 

médico utiliza mais tempo no preenchimento de papéis, do que no relacionamento com o paciente. A relação 

médico-paciente parece ter abdicado da excelência, superado por uma série de normas que controlam 

assustadoramente a atuação médica, moldando-a em conformidade com políticas assistenciais cabíveis aos 

recursos oferecidos, para conforto de setores que, de alguma forma, beneficiam-se com tais procedimentos”. 

RAVEL. O médico do século XXI: compromisso social e responsabilidade compartilhada Disponível em: 

<file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/O%20M%C3%89DICO%20DO%20S%C3%89

CULO%20XXI%20COMPROMISSO%20SOCIAL%20E.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2017, p. 2. 
193 “A Medicina já foi acusada de tecnicista, fria e fragmentada, de ver o corpo humano como uma máquina. Nesse 

contexto, o ensino da relação médico-paciente é uma estratégia valiosa para promover o encontro com valores 

fundamentais a um médico, além de superar o desencontro da Medicina com sua essência.”. CHINATO, Igor 

Bruno; D´AGOSTINI, Carmem Lúcia; MARQUES, Roberto Reinert. A relação médico-paciente e a formação de 

novos médicos: análises de vivências de hospitalização. Revista brasileira de medicina de família e 

comunidade. Florianópolis, v. 7, n. 22, p. 27-34, jan. /mar. 2012 
194 “A doença é interpretada pela concepção biomédica como um desvio de variáveis biológicas em relação à 

norma. Este modelo, fundamentado em uma perspectiva mecanicista, considera os fenômenos complexos como 

constituídos por princípios simples, isto é, relação de causa-efeito, distinção cartesiana entre mente e corpo, análise 

do corpo como máquina, minimizando os aspectos sociais, psicológicos e comportamentais. Se, por um lado, 

baseados nestes princípios, foram conquistadas importantes transformações, a partir do século XIX, como o 

nascimento da clínica, a teoria dos germes de Pasteur e até os recentes sucessos nos estudos de genética, 

imunologia, biotecnologia; por outro têm sido desprezadas as dimensões humana, vivencial, psicológica e cultural 

da doença. Em se tratando dos padrões de comunicação verbal e não-verbal, assim como a variedade de padrões 

comunicacionais, são muitos os problemas que surgem na relação médico-paciente: a) a incompreensão por parte 

do médico das palavras utilizadas pelo paciente para expressar a dor, o sofrimento; b) a falta ou a dificuldade de 

transmitir informações adequadas ao paciente; c) a dificuldade do paciente na adesão ao tratamento (Helman, 

1994).” CAPRARA, Andrea; FRANCO, Amélia Lins e Silva, Op. cit., p. 651. 

file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/O%20MÃ�DICO%20DO%20SÃ�CULO%20XXI%20COMPROMISSO%20SOCIAL%20E.pdf
file:///C:/Users/Alexandre/Documents/TESE%20MESTRADO/O%20MÃ�DICO%20DO%20SÃ�CULO%20XXI%20COMPROMISSO%20SOCIAL%20E.pdf
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se preocupar com a psique e com o meio social do paciente, aliando tudo isso aos seus 

conhecimentos científicos. 

Importantes descobertas nos mais diversos ramos na área de saúde são 

frequentemente realizadas e já se fala em Medicina nuclear, bem como em tratamentos de 

alguns tipos de câncer e a AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida). Tais novos 

tratamentos são capazes de, inclusive, interromper a evolução de doenças degenerativas, a 

exemplo, do mal de Alzheimer e da esclerose lateral amiotrófica. 

Os progressos conseguidos pela Medicina são de tal modo tão notáveis que já é 

possível se manter uma gestante com morte cerebral, devidamente atestada, monitorada por 

aparelhos, que mantém os demais órgãos do corpo em plena atividade, possibilitando que a 

gravidez prossiga seu curso normal, até que o feto atinja a maturidade suficiente para vir ao 

mundo em prefeitas condições de saúde.  

Tratamentos terapêuticos e paliativos também são muito comuns e rotineiramente 

utilizados como prescrição médica, visando a manter a saúde e a vida do paciente terminal, 

estável, retardando o evento morte, proporcionando uma melhor qualidade de vida ao enfermo. 

Decerto que alguns desses tratamentos são extremamente invasivos e, em muitos casos, acabam 

causando sofrimentos e dores, fazendo com que o doente não queira a eles se submeter.  

É justamente por isso que a conduta do médico passou a ter um papel ainda mais 

importante, pois não se pode deixar a informática robotizar a Medicina ao ponto de se chegar 

ao prolongamento da vida de um indivíduo a todo custo, indefinidamente, como se driblar a 

morte fosse sinônimo de sucesso terapêutico. Esse tipo de conduta médica pode levar a uma 

morte lenta, situação que pode se enquadrar no limiar entre a ortotanásia (morte digna) e a 

distanásia, também conhecida por obstinação ou escarniçamento terapêutico, conduta que 

deveria ser rechaçada pela Medicina. 

Maria Elisa Villas-Bôas condena veementemente a distanásia, por entender que o 

direito à vida não comporta uma conduta focada em retardar a morte natural, utilizando-se de 

meios protelatórios disponíveis, ainda que cruentos e contraindicados. E enfatiza a doutrinadora 

que “[...] não há um dever de sobrevida artificial”195, pois 

 

O fato de recursos existirem não os torna obrigatórios em todos os casos, mas apenas 

naqueles para os quais estão efetivamente indicados como terapêutica proporcional 

útil e benéfica196. 

 

                                                             
195 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. A ortotanásia e o Direito Penal Brasileiro. Revista Bioética. n. 16, v. 1, pp. 67-

68. 2008. 
196 Ibid., p. 69 
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Atentemos, ainda para o fato de que o comportamento médico no Brasil deve ser 

também pautado nos limites deontológicos descritos no Código de Ética Médico. É nele que se 

encontram recomendações para que não sejam aplicados tratamentos infrutíferos que em nada 

contribuam para reverter o quadro clínico do paciente. Daí a relevância do testamento vital, 

pois surge como um instrumento garantidor da autonomia da vontade e da dignidade do paciente 

terminal. 

 

3.2 OBSTINAÇÃO TERAPÊUTICA (DISTANÁSIA) 

Com tantos progressos tecnológicos e científicos na área médica, deu-se início a 

uma nova modalidade de protocolo médico de saúde, chamado de obstinação terapêutica ou 

distanásia.  

Esse é o nome que recebem os tratamentos, que se propõem a manter vivo o 

paciente, a todo custo, mesmo aqueles já desenganados pela medicina (os terminais 

irreversíveis), ocupando, na maioria das vezes, os leitos nas unidades de terapia intensiva 

(UTI´s) de hospitais públicos, que poderiam muito bem servir àqueles que necessitam apenas 

de cuidados intensivos durante o período crítico de reabilitação clínica. 

Leocir Pessini considera a distanásia um tratamento fútil e inútil197, e conceitua a 

obstinação terapêutica como “[...] como uma ação, intervenção ou um procedimento médico 

que não atinge o objetivo de beneficiar a pessoa em fase terminal e que prolonga inútil e 

sofridamente o processo do morrer, procurando distanciar a morte”198.  

Enfatiza o autor que, 

 

No nível da compreensão ideal da distanásia, existe a concordância em se rejeitar um 

tratamento médico quando este se tornou fútil e inútil e, mais que prolongar a vida 

com esperança de cura, prolonga um doloroso processo de morrer. A dissensão 

acontece quando no contexto clínico não temos concordância sobre uma definição 

precisa e objetiva (alguns dirão que isto é impossível, pois temos valores em jogo) e 

quando determinada intervenção se torna de fato distanásica diante de cada caso 

clinico que se apresenta. Para além de ser um problema técnico, é ao mesmo tempo 

um desafio ético199. 

 

A obstinação terapêutica é também rechaçada por Maria de Fátima Freire de Sá, 

que diz:  

 

A obstinação em prolongar o mais possível o funcionamento do organismo de 

pacientes terminais, não deve mais encontrar guarida no Estado de Direito, 

simplesmente, porque o preço dessa obstinação é uma gama indizível de sofrimentos 

                                                             
197 PESSINI, Leocir. Distanásia: até quando prolongar a vida? 2. ed., São Paulo: Loyola, 2007. p. 330. 
198 Idem, p. 330. 
199 PESSINI, Leocir. Distanásia: até quando prolongar a vida? 2. ed., São Paulo: Loyola, 2007, p. 330. 
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gratuitos, seja para o enfermo, seja para os familiares deste. O ser humano tem outras 

dimensões que não somente a biológica, de forma que aceitar o critério da qualidade 

de vida significa estar a serviço não só da vida, mas também da pessoa. O 

prolongamento da vida somente pode ser justificado se oferecer às pessoas algum 

benefício, ainda assim, se esse benefício não ferir a dignidade do viver e do morrer200. 

 

Talvez a obstinação terapêutica seja uma das fortes razões que despertaram o desejo 

de boa parte das pessoas pela existência de um documento escrito que, na hipótese de estarem 

sem possibilidades de cura e, ao mesmo tempo, se encontrarem na situação de inaptidão física 

e mental, traduza a vontade sobre o tipo de tratamento ao qual pretendem se submeter. 

Um dos casos mais polêmicos de obstinação terapêutica ocorreu na Inglaterra, em 

meados de 2017. O bebê Charlie Gard nasceu saudável em agosto de 2016, mas começou a 

apresentar problemas de saúde que se agravavam, sendo internado em outubro do mesmo ano 

e vindo a falecer em 2017. Charlie era portador de uma doença rara, complexa e incurável, que 

provoca a perda progressiva da força muscular, diagnosticada como miopatia mitocondrial.  

A criança, mesmo já apresentando danos irreversíveis no cérebro, permaneceu 

internada na unidade de terapia intensiva do hospital Great Ormond Street, recebendo cuidados 

24 horas por dia, sem que nenhuma melhora fosse apresentada. Seu estado de saúde só piorava 

e não mais respondia aos procedimentos médicos aplicados. 

Os pais de Charlie queriam a todo custo mantê-lo vivo e recorreram a uma junta 

médica americana, pois descobriram que nos Estados Unidos existia um tratamento, ainda em 

fase experimental, mas que não garantia a cura do bebê. Decidiram, então, fazer uma campanha 

para angariar a verba necessária com o propósito de pagar todos os custos de tal tratamento. 

Mesmo diante de todos os esforços dos médicos e dos pais de Charlie, porém, a 

justiça britânica ordenou que os aparelhos que o mantinham vivo fossem desligados. O juiz 

Francis afirmou que julgou o caso com ‘um aperto enorme no peito’, mas também ressaltou 

com ‘plena convicção’ que era o melhor a fazer, pelo bem da criança”201. 

O magistrado decidiu com base nas provas apresentadas e levando em conta o 

depoimento de Debra Powell, representante dos chefes de hospitais, que declarou ao tribunal: 

“[...] que especialistas de renome internacional concordaram que a criança não deveria seguir 

com o apoio dos aparelhos por muito tempo, porque sua ‘qualidade de vida já é muito 

                                                             
200 SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito de Morrer: eutanásia, suicídio assistido. 2. ed., Belo Horizonte: Ed. 

Del Rey, 2005, p. 32. 
201 BBC Brasil. Após batalha judicial, médicos britânicos são autorizados a desligar aparelhos de bebê com doença 

incurável. In: BRASIL BBC Brasil. São Paulo. 11 abr. 2017. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/geral-39573990>. Acesso em: 18 set. 2017. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-39573990
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precária’’202. Outro depoimento fundamental para o embasamento da decisão do juiz foi o da 

advogada Victoria Butler-Cole. Nomeada para representar Charlie, informou: “[...] que o 

tratamento proposto nos Estados Unidos era ‘puramente experimental’ e que continuar seu 

tratamento com aparelhos só ‘prolongaria o processo de morte’ pelo qual ele estava 

passando”203. 

O caso de Charlie trouxe à baila a possibilidade da intervenção estatal na autonomia 

privada dos indivíduos, decidindo inclusive pelo direito de morrer. É certo que a decisão da 

Suprema Corte britânica não foi unicamente uma imposição da vontade do Estado, mas foi 

também em prol da dignidade da qualidade de vida que a criança vinha levando. Concluíram 

que, naquela situação, o tratamento mais respeitável a ser dispensado ao bebê seria o 

desligamento dos aparelhos, proporcionando-lhe uma morte digna. 

A decisão da Suprema Corte britânica no caso Gard, além de paradigmática, servirá 

a futuros casos da mesma espécie, e será de grande valia para a Bioética, exatamente por 

assegurar o direito de morrer com dignidade. Sem dúvida alguma, podemos considerar que a 

Corte Britânica, ainda que implicitamente, refutou a obstinação terapêutica. 

Marie-Frédérique Bacqué fez um estudo intrigante, estabelecendo o paradoxo entre 

a eutanásia e a distanásia, considerando que a primeira seria um grande passo contra a segunda, 

considerada como sendo uma morte inaceitável. Justifica seu posicionamento, estabelecendo 

um quadro comparativo entre tais espécies de morte, demonstrando que 

 

L’euthanasie exprime le ‘bien mourir’ par son prefixe: il s´agit de mourir sans 

souffrances excessives, et, surtout, de ‘mourir à son heure’. Em comparaison, la 

dysthanasie exprime au moins trois distorcions: - La mort est avancée: interruption 

de la vie par autrui ou soi-même. – La mort est retardée: acharnement thérapeutique 

ou ‘obstination déraisonnable’ selon l’ article 37 du Code français de déontologie 

médicale paru em 1995. – La mort se fait dans la souffrance204.  

 

Por fim, a doutrinadora faz referência aos movimentos de pressão para legalizar a 

eutanásia ou despenalizar algumas de suas aplicabilidades, evidenciando que tal 

comportamento se dá pelo crescente desenvolvimento das formas insuportáveis de distanásia205.  

                                                             
202 BBC Brasil. Após batalha judicial, médicos britânicos são autorizados a desligar aparelhos de bebê com doença 

incurável. In: BRASIL BBC Brasil. São Paulo. 11 abr. 2017. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/geral-39573990>. Acesso em: 18 set. 2017  
203 Idem.  
204 BACQUÉ, Marie-Frédérique. Apprivoisier la mort. Paris: Odile Jacob, 2002. p. 35. Tradução livre: A 

eutanásia exprime "boa morte" pelo seu prefixo: significa morrer sem sofrimento excessivo e, acima de tudo, 

morrer em sua hora. Em comparação, a distanásia expressa pelo menos três distorções: - A morte é avançada: 

interrupção da vida por outros ou por si mesmo. - A morte é adiada: obstinação terapêutica ou "obstinação 

desarrazoada" de acordo com o artigo 37 do Código francês de Ética Médica publicado em 1995. - A morte ocorre 

com sofrimento. 
205 BACQUÉ, Marie-Frédérique. Apprivoisier la mort. Paris: Odile Jacob, 2002. p. 36. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-39573990
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3.3 PACIENTES TERMINAIS, À SAÚDE PÚBLICA E A RESPONSABILIDADE CIVIL E 

PENAL DO MÉDICO 

Manter o paciente terminal numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), 

principalmente nos hospitais mantidos pelo governo, pode configurar uma hipótese ainda mais 

grave de obstinação terapêutica, por significar uma despesa expressiva para os cofres públicos, 

principalmente quando se trata de uma saúde pública precária, como é o caso do Brasil.  

Sabemos que, no Brasil, a maioria das pessoas não possui condição financeira que 

permita arcarem com as despesas de um hospital da rede privada, sendo obrigadas, assim a 

recorrer ao SUS – Sistema Único de Saúde. 

É notória a falta de verba destinada a saúde no Brasil, da mesma maneira a carência 

de disponibilidade de leitos nos hospitais públicos. Entendemos, então, que os tratamentos 

aplicados aos pacientes terminais, além de dispendiosos, poderiam ser classificados como 

“extraordinários”, visto que não há mais nada a se fazer para a cura.  

Poderíamos, ainda, considerar que o indivíduo em estado terminal que se encontra 

internado, ocupando um leito nos hospitais da rede pública de saúde no Brasil estaria, nessas 

condições, retirando a oportunidade de tratamento que poderia possibilitar a cura e/ou o 

restabelecimento da saúde de outrem. 

Tal situação acarreta um conflito de interesses e de direitos, ou seja, de um lado 

existe o direito a um tratamento terapêutico digno que alivie o sofrimento e a dor do paciente 

terminal até o desfecho de sua morte no tempo certo e , de outro, reside o direito que possui o 

paciente dependente do serviço público para receber o tratamento adequado, necessário ao 

pronto restabelecimento de sua saúde. 

Trata-se de um contexto difícil e extremamente delicado, pois envolve o bem 

jurídico “vida” nas duas hipóteses, ou seja, aquele que está prestes a morrer é tão merecedor de 

um tratamento digno que lhe mantenha vivo até a chegada de sua morte natural, assim como 

possui o mesmo direito aquele paciente que necessita de um tratamento digno de saúde.  

Tal situação reflete-se juridicamente ante a ausência de leitos dos hospitais 

públicos. Sabemos que a média nacional da qualidade do Sistema Único de Saúde - SUS, 

segundo os estudos realizados pelo Ministério da Saúde, equivale a 5,5, em uma escala de 0 a 

10. Ou seja, “A consequência dessa e de outras falhas são hospitais lotados. Dados do Tribunal 
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de Contas da União indicam que 64% dos hospitais estão sempre com superlotação. Apenas 

6% nunca estão cheios”206. 

Em vista dessa quase falência da saúde pública no Brasil, o Estado fica impedido 

de cumprir com sua obrigação de prestar o atendimento digno de saúde aos habitantes de seu 

território. O resultado prático desse quadro de inaptidão estatal faz com que parte das pessoas 

que necessitam de assistência à saúde ingressem com ações em juízo reivindicando seus 

direitos.  

São três as consequências envolvendo a disputa por um leito entre o paciente 

terminal e o paciente que dele necessita para sua cura: a primeira é que subsiste para o Judiciário 

decidir o conflito de interesses e de direitos gerado pela situação. A segunda é o crescente 

número de ações contra o Estado, que se acumulam, uma vez que as vias judiciais no Brasil 

também enfrentam problemas que impedem o julgamento em tempo hábil. A terceira e mais 

controversa é a possiblidade, ainda que tênue, de se responsabilizar o médico civil e 

criminalmente por ter cometido a ortotanásia, ao dispensar os tratamentos terapêuticos no 

hospital da rede pública, por considerá-los extraordinários pelas razões antes apontadas, 

encaminhando o paciente terminal para sua residência, onde receberia os cuidados necessários 

até a morte. 

George Marmelstein tece crítica à obstinação terapêutica207.  Indaga o autor se 

existiria um direito subjetivo do doente receber tratamentos extraordinários, custeados pelo 

poder público. Indaga, inclusive, se o poder público estaria realmente obrigado a custear todo 

tipo de tratamento, mesmo havendo chances elevadas de um fracasso. E, finalmente, questiona 

se a “obstinação terapêutica” seria na realidade uma virtude médica ou, em um sentido 

diametralmente oposto, seria um prolongamento desnecessário do sofrimento208. 

Respondendo a esse questionamento, Maria de Fátima Freire de Sá entende que 

“[...] a ortotanásia afigura-se no exercício regular da medicina, a consulta à família se torna 

                                                             
206 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Saúde pública no Brasil ainda sofre com recursos insuficientes. In: BRASIL. 

Câmara Notícias. 08 jan. 2015. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/480185-SAUDE-PUBLICA-NO-BRASIL-

AINDA-SOFRE-COM-RECURSOS-INSUFICIENTES.html>. Acesso em: 27 jan. 2018. 
207 Conceito de obstinação terapêutica na visão de Maria Elisa Villas-Bôas: “[...] é a nomenclatura adotada pelos 

países europeus e se origina do francês l´archarnement therapéutique (também traduzido como escarniçamento 

terapêutico), expressão surgida na década de 50 para indicar o comportamento médico que consiste em utilizar 

processos terapêuticos cujo efeito é mais nocivo do que os efeitos do mal a curar, ou inútil, porque a cura é 

impossível e o benefício esperado, menor que os inconvenientes previsíveis”. VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. A 

ortotanásia e o Direito Penal Brasileiro. Revista Bioética. n. 16, v. 1, p. 68. 2008. 
208 MARMELSTEIN, George Lima. Cinco Pontos de Reflexão sobre a Judicialização da Saúde. Disponível 

em: <https://direitosfundamentais.net/2016/01/19/cinco-pontos-de-reflexao-sobre-a-judicializacao-da-saude/>. 

Acesso em: 05 jan. 2017. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/480185-SAUDE-PUBLICA-NO-BRASIL-AINDA-SOFRE-COM-RECURSOS-INSUFICIENTES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/480185-SAUDE-PUBLICA-NO-BRASIL-AINDA-SOFRE-COM-RECURSOS-INSUFICIENTES.html
https://direitosfundamentais.net/2016/01/19/cinco-pontos-de-reflexao-sobre-a-judicializacao-da-saude/


68 
 

necessária, a uma, porque são os guardiões do interesse do incapaz; a duas, porque tal medida 

traria segurança ao médico, evitando-se possível ação judicial contra o profissional”209. 

Esse posicionamento é defendido em concordância com o que preceitua o inciso 

XXII no Preâmbulo do novo Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931/2009, que diz: 

 

Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes 

sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados210. 

 

No mesmo sentido, apesar de não examinarmos de forma detalhada e aprofundada 

os elementos configuradores da responsabilidade civil e penal no sistema jurídico brasileiro, 

interessa demonstrar os argumentos utilizados pelos doutrinadores à luz da Bioética que 

comprovam, ab initio, que o médico não deveria responder civil e penalmente, caso viesse a 

cumprir com as declarações de vontade (DAV´s) ordenadas pelo paciente terminal, expressas 

no testamento vital. 

Tomando-se por fundamento a concepção de ortotanásia contida no Código de Ética 

Médico brasileiro, poderíamos afirmar que não há como responsabilizar o médico por essa 

conduta, pois não estão presentes na descrição do ato os elementos configuradores da 

responsabilidade civil: a culpa, o dano e o nexo de causalidade.  

Ademais é relevante esclarecer que referido código, além de permitir, recomenda a 

classe médica a prática do ato em determinadas circunstâncias, desde que observadas certas 

condições especificas. 

Nesse mesmo diapasão, as percepções de Maria Luiza Monteiro da Cruz e Reinaldo 

Ayer de Oliveira, que defendem não existir culpa na ortotanásia, nem sob a forma de 

negligência, imprudência ou imperícia, pois pressupõe-se que houve por parte do médico uma 

preocupação com o bem-estar do paciente, havendo sido empregados todos os cuidados 

paliativos de que necessita o paciente em fase terminal, ficando comprovados a diligência do 

profissional de saúde, que se caracteriza pela atenção à qualidade da morte do paciente, e, tanto 

mais, a prudência, constatada em razão do respeito ao consentimento informado do doente e, 

sobretudo, todo o conhecimento técnico empregado pelo médico que pode se resumir a cuidados 

paliativos empregados e que foram de extrema importância para o alívio do sofrimento até o 

momento da morte211. 

                                                             
209 SÁ, Op. cit., p. 135. 
210 CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICO. Resolução do CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. In: BRASIL. Portal 

Médico. Disponível em: 

<http://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf>. Acesso em: 01 dez. 

2016. 
211 CRUZ et OLIVEIRA, Op. cit., p. 410. 

http://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf
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Consideram os autores, ainda, que dano “[...] é uma violação a um bem 

juridicamente protegido que, no caso da morte, é a própria vida”. Daí justificarem que nem 

sempre a morte compreende o dano. Na ortotanásia não há que se falar em dano, uma vez que 

a morte não decorre da omissão do médico e, sim, de modo natural no seu tempo correto212. 

Em seguida, mencionam que a ortotanásia  

 

Existe mediante consentimento livre e esclarecido do paciente no fim da vida, o que 

configura o atendimento do médico ao direito subjetivo do paciente escolher o próprio 

tratamento, não havendo comportamentos que ocasionem diretamente a morte213. 

 

Concluem pelo entendimento de que o comportamento do médico se dá dentro dos 

princípios éticos, dentre eles o respeito ao atendimento da autonomia do livre consentimento 

informado do paciente. 

Mesmo existindo, porém, várias posições que defendem não existir nenhuma 

ilegalidade na ortotanásia quando praticada pelo médico, persiste a possibilidade da 

responsabilização na atual conjuntura, podendo ocorrer tanto no cível quanto no crime, o que 

vem agregar razões favoráveis para a legalização do testamento vital no Brasil.  

Desde esse ponto, compreendemos a motivação da sociedade médica favorável à 

descriminalização da ortotanásia e pela legalização do testamento vital, pugnando pela 

existência legal desse documento particular para que, desse modo, existam respaldo jurídico e 

eficácia contra terceiros.  

Caminhando a passos mais largos, poderíamos ainda alegar que o testamento vital 

- por ser um documento fruto da autonomia da vontade do paciente, no qual ele expressa as 

diretivas de sua vontade  (DAV´s) com relação aos procedimentos terapêuticos que deverão ser 

aplicados em caso de terminalidade de vida - também poderia se prestar para autorizar o médico, 

um procurador ou mesmo um cuidador de saúde a cumprir com a ordem para o procedimento 

da eutanásia e do suicídio assistido - prática permitida em alguns países da Europa214, também 

                                                             
212 Idem, p. 410. 
213 Idem, p. 410. 
214 PERASSO, Valeria. Suicídio assistido: que países permitem ajuda para morrer? In: BRASIL. BBC Brasil. São 

Paulo. 12 set. 2015. “A Holanda foi o primeiro país no mundo a legalizar a eutanásia e o primeiro no mundo a 

descriminalizar o suicídio assistido. A Suíça talvez seja o país mais conhecido pela permissão legal do suicídio 

assistido, desde que não seja praticado por motivos egoístas. Na Bélgica a eutanásia foi descriminalizada em 2002. 

Nos EUA a decisão sobre a legalidade do suicídio assistido cabe a cada Estado, sendo permitida em cinco deles 

(Washington, Oregon, Vermont, Novo México e Montana), entretanto a eutanásia ainda é ilegal em todo os Estados 

Unidos. Luxemburgo têm leis para eutanásia e suicídio assistido desde 2009, similares às da Bélgica e baseadas 

no princípio de "liberdade de consciência" dos médicos. Na Colômbia, o primeiro caso de suicídio assistido foi 

autorizado pelo ministério da Saúde em julho. Na Alemanha é permitido que um médico prescreva um coquetel 

letal a pedido do paciente. O mesmo vem ocorrendo na Província de Quebec, no Canadá, onde já foi aprovada 

uma lei que prevê uma sedação paliativa e auxílio médico para morrer. A legislação entrará em vigor em dezembro. 

As duas práticas são proibidas no Brasil. O Código Penal classifica o suicídio assistido como um crime contra a 
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conhecida por “morte digna”, desde que a pessoa que será submetida ao procedimento seja um 

paciente terminal, ou venha a ser acometida por alguma doença incapacitante devidamente 

atestada por um especialista da área médica. 

Esclareçamos, uma vez mais, que a eutanásia e o suicídio assistido, assim como a 

ortotanásia, são condutas proibidas no Brasil. Consideradas crime pela maior parte da doutrina 

e jurisprudência brasileira, são encaradas como homicídio simples no Código Penal brasileiro 

(at. 121, caput - “matar alguém”, cuja pena é a de reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos), fora 

a hipótese de suicídio assistido (induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Art. 122). 

Esse, contudo, é um quadro que vem mudando ao longo dos anos, já existindo nos 

tribunais de 1ª instância decisões em sentido contrário, admitindo a ortotanásia ou morte digna, 

como uma prática correta215. 

Mesmo sendo, entretanto, a eutanásia um delito penal, dependendo da situação, 

poderia incidir a causa de diminuição de pena do § 1º do art. 121, do Código Penal brasileiro, 

que diz: “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, 

ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz 

                                                             
vida por meio de seu artigo 122, que veta o ato de "induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para 

que o faça". O crime é passível de pena de dois a seis anos de prisão quando o suicídio é consumado, ou de um a 

três anos caso isso não ocorra, mas resulte em lesão corporal grave. A pena pode ser duplicada caso o ato seja 

praticado por "motivo egoísta" ou se a vítima for menor de idade ou tiver sua "capacidade de resistir diminuída". 

A eutanásia é considerada um homicídio simples, por meio da combinação do artigo 121, que trata do ato de "matar 

alguém", e do artigo 29, que estende a culpabilidade e as penas aplicadas a um crime a "quem, de qualquer modo, 

concorre" para ele. Desde 2006, o Conselho Federal de Medicina (CFM) autoriza por meio de uma resolução que 

médicos interrompam o tratamento de um doente terminal, se este fosse o desejo do paciente, uma prática 

conhecida como ortotanásia. A medida foi suspensa em 2007 por liminar da Justiça Federal emitida a pedido do 

Ministério Público Federal (MPF), para o qual tal prática só poderia ser autorizada por meio de lei. No entanto, 

em 2010, a liminar foi anulada pela Justiça a pedido do próprio MPF após o órgão mudar de opinião quanto ao 

tema”. Informações colhidas no 

site<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150911_suicidio_assistido_rb>. Acesso em: 21 jan. 2017.  
215 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Apelação Cível AC 70054988266. 27 nov. 2013. 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA à SAÚDE. BIODIREITO. ORTOTANÁSIA. TESTAMENTO 

VITAL. 1. Se o paciente, com o pé esquerdo necrosado, se nega à amputação, preferindo, conforme laudo 

psicológico, morrer para "aliviar o sofrimento"; e, conforme laudo psiquiátrico, se encontra em pleno gozo das 

faculdades mentais, o Estado não pode invadir seu corpo e realizar a cirurgia mutilatória contra a sua vontade, 

mesmo que seja pelo motivo nobre de salvar sua vida. 2. O caso se insere no denominado biodireito, na dimensão 

da ortotanásia, que vem a ser a morte no seu devido tempo, sem prolongar a vida por meios artificiais, ou além 

do que seria o processo natural. 3. O direito à vida garantido no art. 5º , caput, deve ser combinado com o princípio 

da dignidade da pessoa, previsto no art. 2º , III, ambos da CF , isto é, vida com dignidade ou razoável qualidade. 

A Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida, razão pela qual não se admite que o paciente seja 

obrigado a se submeter a tratamento ou cirurgia, máxime quando mutilatória. Ademais, na esfera 

infraconstitucional, o fato de o art. 15 do CC proibir tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando há risco 

de vida, não quer dizer que, não havendo risco, ou mesmo quando para salvar a vida, a pessoa pode ser constrangida 

a tal. 4. Nas circunstâncias, a fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, 

pelo quanto consta nos autos, fez o denominado testamento vital, que figura na Resolução nº 1995/2012, do 

Conselho Federal de Medicina. 5. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70054988266, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 20/11/2013). 27 nov. 2013. Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=ortotanasia>. Acesso em 15 mai. 2017. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150911_suicidio_assistido_rb
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=ortotanasia
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pode reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço)”. Com efeito, o médico, ao executar uma 

das referidas condutas, teria a seu favor essa benesse, mas, ainda assim, responderia pelo crime. 

O suicídio assistido também é considerado uma infração delituosa no Brasil, 

tipificado no Código Penal brasileiro, no artigo 122, caput, que diz: “induzir ou instigar alguém 

a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça”, pena de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 

anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, se a tentativa de suicídio 

resulta lesão corporal de natureza grave. 

Segundo Guilherme da Silva Nucci, não se pune no Brasil o autor do suicídio, 

entretanto, pune-se aquele que deu margem a outro a cometer suicídio, ainda que não tenha tido 

nenhuma participação na produção do resultado, isso em virtude de a “vida” ser um bem 

indisponível, devendo o Estado protegê-lo mesmo contra a vontade do seu titular216. 

Situação ainda mais complexa é quando se trata da ortotanásia, confundida por 

muitos doutrinadores com a eutanásia passiva, uma prática criminosa. Nessa linha de 

entendimento, Nucci classifica a ortotanásia como sendo uma forma de homicídio piedoso 

omissivo, a que ele chama também de eutanásia omissiva, eutanásia moral ou terapêutica.  

Segundo o doutrinador, na ortotanásia, o médico interrompe o uso de medicamentos 

que prolonguem a vida artificialmente, de paciente portador de enfermidade incurável e em 

estado terminal217. E, por fim, afirma que tanto a eutanásia quanto a ortotanásia, qualquer uma 

“dessas formas de matar o paciente”218. São consideradas criminosas.  

Ainda, declarando existir na doutrina entendimentos na mesma linha de pensamento 

de Nucci, Carlos Eduardo Martins explica que tal posicionamento se deve em razão da “vida”, 

enquanto objeto, “[...] além de meramente inviolável”, é indisponível, encontrando proteção e 

resguardo na Constituição Federal de 1988, no caput de seu artigo 5º, vez que “[...] todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida.” Daí o legislador considerar 

que o direito à vida “[...] não deve apenas ser respeitado pelo Estado, mas assegurado pelo 

mesmo. É incumbência, pois, do Estado, garantir a inviolabilidade do direito à vida. Não é um 

direito que precise ser pleiteado, antes deve ser tarefa do Estado garanti-lo”219.  

“Isso é pacífico entre os doutrinadores”, admite Martins, categoricamente dizendo: 

 

                                                             
216 NUCCI, Guilherme da Silva. Código Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 609. 
217 NUCCI, Guilherme da Silva. Código Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 589. 
218 Idem, p. 589. 
219 MARTINS, Carlos Eduardo. Prolongamento da vida: ordenamento jurídico brasileiro aceita ortotanásia. In: 

BRASIL. Boletim de Notícias Conjur. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-set-17/carlos-martins-

ortotanasia-aceita-nosso-ordenamento-juridico>. Acesso em: 30 jan. 2017. 

https://www.conjur.com.br/2013-set-17/carlos-martins-ortotanasia-aceita-nosso-ordenamento-juridico
https://www.conjur.com.br/2013-set-17/carlos-martins-ortotanasia-aceita-nosso-ordenamento-juridico
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[...] um direito indisponível é um direito que nem mesmo o sujeito, ao qual é garantido, 

pode abrir mão. Por isso, por mais que alguém peça para o outro lhe tire a vida, e este 

o faça, não se configura neste caso excludente de ilicitude para o artigo 121 do Código 

Penal. Configura-se crime, tal como seria se não houvesse o pedido da vítima! 

 

Corroborando a mesma concepção de Nucci e Martins, Maria de Fátima Freire de 

Sá concorda existir crime na conduta da ortotanásia, aduzindo que: 

 

Há dois elementos envolvidos na eutanásia, que são a intenção e o efeito da ação. A 

intenção de realizar a eutanásia pode gerar uma ação, daí tem-se “eutanásia ativa”, ou 

uma omissão, ou seja, a não-realização de ação que teria indicação terapêutica naquela 

circunstância – “eutanásia passiva” ou ortotanásia220.  

 

Aludindo ser a eutanásia passiva e ortotanásia os mesmos institutos (crimes), Freire 

de Sá complementa, externando: “Em outras palavras, a eutanásia ativa seria uma proposta de 

promover a morte mais cedo daquela que se espera, por motivo de compaixão, ante o sofrimento 

insuportável”. Tal significa dizer que, a contrario sensu a “eutanásia passiva ou ortotanásia” – 

que considera ser a mesma coisa - seria o abreviamento da vida em virtude de uma omissão que 

para ela se configuraria com a não realização de um tratamento terapêutico221. Ou seja, fica 

nítido por essa observação que o médico, ao praticar a ortotanásia, responderia criminalmente 

pela omissão de sua conduta. 

Para Nucci, unicamente a distanásia222 não se inclui nesse rol, por ser uma forma 

de prolongar a vida até o seu fim natural223, no que é acompanhado por Maria de Fátima Freire 

de Sá: 

Do lado oposto da eutanásia, encontra-se a distanásia. Como se disse, na primeira, o 

ato médico tem por finalidade acabar com a dor e a indignidade na doença crônica e, 

no morrer, eliminando o portador da dor. A preocupação primordial é com a qualidade 

da vida humana na sua fase final. A distanásia, por sua vez, dedica-se a prolongar, ao 

máximo, a quantidade de vida humana, combatendo a morte como grande e último 

inimigo224. 

 

                                                             
220 SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito de Morrer: eutanásia, suicídio assistido. 2. ed. Belo Horizonte: Ed. 

Del Rey, 2005. p. 39. 
221 Idem. p. 39. 
222 Maria Elisa Villas-Bôas, ao falar da ortotanásia, diferenciando-a da eutanásia, conceitua distanásia dizendo que: 

“[...] é, por sua vez, a morte depois do tempo; e a ambas se contrapõe a ortotanásia: a morte no tempo certo. [...] 

A prática da ortotanásia visa a evitar distanásia que é, por sua vez, a morte lenta e sofrida, prolongada, distanciada 

pelos recursos médicos, à revelia do conforto e da vontade do indivíduo que morre. Decorre de um abuso na 

utilização desses recursos, mesmo quando flagrantemente infrutíferos para o paciente, de maneira desproporcional, 

impingindo-lhe maior sofrimento ao lentificar, sem reverter o processo de morrer já em curso. [...] tal característica 

pode ser atribuída ao intervencionismo desnecessário, além do cerceamento de sua liberdade, ao mantê-lo 

indevidamente no isolamento de uma UTI, mediante, quiçá, o estímulo a falsas esperanças, quando se sabe tratar 

de um doente irrecuperável, cujos momentos finais poderiam ser melhor e mais tranquilamente vividos ao lado da 

família, constrangendo-o a passar por um sofrimento a que a lei não obriga. [...] A distanásia corresponde à 

obstinação ou escarniçamento terapêuticos”. VILLAS-BÔAS, Op. cit., p. 67-68.  
223 NUCCI. Op. cit., p. 589. 
224 SÁ. Op. cit., p. 39. 
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Em desacordo em relação ao pensamento de Nucci e Sá, considerando que a 

ortotanásia não configura uma figura delituosa, Martinelli225 sugere que ao se definir 

ortotanásia, deve-se deixar claro que o sujeito ativo da conduta não possui o dolo de eliminar o 

bem jurídico “vida”, sendo imprescindível que se demonstre a atipicidade da figura delituosa. 

Para o doutrinador, a intenção do médico que interrompe um tratamento ineficaz tem o único 

propósito de reduzir o sofrimento daquele que não possui nenhuma chance de cura, ao contrário 

daquele que age de forma intencional em eliminar a vida de outrem, sem, no entanto, considerar 

qualquer benefício que a morte possa proporcionar. 

As considerações propedêuticas elaboradas neste capítulo são apenas sinais 

superficiais sobre o que envolve parte das polêmicas que circundam a figura do testamento 

vital, no mundo e no Brasil.  Algumas surgiram com o aparecimento da ciência da Bioética, 

outras a partir de casos concretos de terminalidade de vida, de demandas judiciais alegando 

interesses e direitos por uma morte digna, dos avanços tecnológicos da Medicina e, talvez, a 

mais importante de todas elas, foi o surgimento do princípio da dignidade humana, sustentáculo 

de toda e qualquer situação que desrespeite os direitos humanos. 

Ressaltamos que este estudo metodológico preliminar é de suma importância, pois 

possui a finalidade de preparar o espectro deste trabalho, com ferramentas necessárias ao 

diagnóstico do objeto desta investigação cientifica. 

Como a proposta deste capítulo é de apenas fazer algumas considerações 

preliminares pertinentes ao estudo do testamento vital, a eutanásia foi tratada de modo 

superficial, mas, por ser um instituto polêmico e quase sempre confundido com a ortotanásia, 

será estudado com profundidade no capítulo seguinte. 

 

  

                                                             
225 MARTINELLI, João Paulo Orsini. A ortotanásia e o direito penal brasileiro. Disponível em: 

<https://www.ibccrim.org.br/artigo/10507-A-ortotanasia-e-o-direito-penal-brasileiro>. Acesso em: 25 fev. 2017. 

https://www.ibccrim.org.br/artigo/10507-A-ortotanasia-e-o-direito-penal-brasileiro
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4 ORTOTANÁSIA COMO FUNDAMENTO CONSTITUTIVO DO TESTAMENTO 

VITAL 

Inicialmente, é imprescindível termos em conta o fato de que, se existir uma ética 

médica aplicada à vida, o mesmo acontece com a morte, pois uma faz parte da completude da 

outra, ou seja, não existe vida sem que haja morte e vice-versa. Com suporte nessa premissa, 

podemos dizer que, se a Medicina prega que se deve dar a vida um tratamento digno, a morte 

também é carecedora do mesmo tratamento. 

Como vimos, daí surge a pergunta: o que significa uma morte com dignidade? 

Apesar de a ortotanásia ser apresentada como sendo o modo mais digno de se tratar a morte, 

sua prática ainda não é legalizada no Brasil. Por essa razão, a resposta que a sociedade 

encontrou para justificar a sua prática foi criar um documento inspirado nos já existentes em 

outros países, intitulado de testamento vital.  

Como vimos, é a Bioética que emprega o sentimento humanista à Medicina, para 

que se chegue a respostas que justifiquem os inúmeros questionamentos e polêmicas quando se 

fala de ortotanásia e testamento vital. 

José Roque Junges define a importância da Bioética quando se trata da ortotanásia, 

ao afirmar que “[...] ela vai além das questões éticas relativas à medicina para incluir os temas 

de saúde pública, problemas populacionais, genética, saúde ambiental, práticas e tecnologias 

reprodutivas, saúde e bem-estar animal, e assim por diante”226. 

Decerto que, como Ciência, a Bioética possui princípios basilares, como visto no 

capítulo 2º, e é inspirado neles é que se advoga a favor de questões éticas como o direito à vida, 

o direito de morrer dignamente ou ortotanásia, eutanásia, testamento vital etc.  

Princípios como os da beneficência e não maleficência e do respeito à autonomia e 

do consentimento livre e informado devem ser atendidos e respeitados pelos profissionais das 

áreas médicas, para que seja garantido aos pacientes um tratamento digno que se resume no 

respeito aos seus valores, crenças e desejos quanto aos tratamentos terapêuticos a que deverão 

se submeter227, devendo cumpri-los na exata medida das diretivas antecipadas de vontade 

expressas no testamento vital.  

A eutanásia será aqui estudada com maior profundidade, na tentativa de se 

demonstrar que eutanásia e ortotanásia (ou morte digna) são figuras distintas, apesar das duas 

condutas, se praticadas, terem o mesmo caráter de abreviar a morte, ainda que de maneiras 

diametralmente opostas.  

                                                             
226 JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: UNISINOS, 1999, p. 19. 
227 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 3. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2006, p. 648-649. 
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4.1 EUTANÁSIA 

Siqueira-Batista e Fermin Schramm relatam que foi o Terceiro Reich que impingiu 

a conotação negativa à eutanásia, desvirtuando-a do sentido da boa morte, transformando-a 

numa morte com sofrimento e dor. Isso se deu quando o Estado nazista passou a adotar a 

eutanásia como política pública, com promulgação do Aktion T4, um programa de governo que 

tinha como propósito a eliminação de vidas que consideravam sem valor e, por conseguinte, 

não valeriam a pena serem vividas. 

Esse fato ensejou um dos maiores horrores da história da humanidade, o holocausto, 

responsável pelo genocídio de mais de 5 milhões de pessoas, incluindo ciganos, negros e judeus. 

No pós-guerra, ante a possibilidade da ameaça de um novo massacre se repetir, o medo e o 

repúdio pela eutanásia228 se instalaram. 

Michael Burleigh explica que foram os pedidos de “morte por misericórdia” que 

inspiraram, em parte, a criação do programa de governo do Estado Nazista, adotando a 

eutanásia de adultos. O verdadeiro fundamento de Hitler, entretanto, foi conceber uma medida 

econômica para que fossem criados espaços para camas de emergência e albergues para os 

repatriados da raça alemã vindos da Rússia e da Europa oriental, antecipando e refletindo os 

vínculos entre reassentamento e assassinato, que se tornaram mais evidentes com o 

Holocausto229. 

Béatrice Welschinger também atribui aos horrores da Segunda Guerra mundial a 

criminalização da eutanásia na maioria dos países onde é proibida. A justificativa seria em razão 

do caráter inviolável da pessoa humana, como um direito natural inalienável e sagrado e 

consagrado nas Declarações dos Direitos do Homem Americano de 1776 e francesa de 1789, 

daí o porquê de o direito à vida condenar a eutanásia e o homicídio. Welschinger pondera que 

o respeito à vida significa o direito de ver sua vida protegida no centro do coração de toda 

sociedade que se diz civilizada, e a sua violação é o que se castiga com maior veemência230. 

A ideia de que a eutanásia, entretanto, corresponde a uma conduta criminosa tomou 

outra faceta a partir do “[...] reconhecimento de que o programa nazista de ‘eutanásia’ não era, 

                                                             
228 SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo: SCHRAMM, Fermin Roland. Conversações sobre a “boa morte”: o debate 

bioético acerca da eutanásia. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n.1, p. 111-119, jan./fev. 2005. 
229 BURLEIGH, Michael. Psychiatry, German Society and the Nazi ´euthanasia´ programme. In: CESARANI, 

David (Org.) HOLOCAUST Critical Concepts in Historical Studies. Hitler, Nazism, and the ´Racial State´. 

London: Routledge, 2004, v. 1, p. 119-120 (Tradução do autor). 
230 WELSCHINGER, Béatrice. La légalization de l´euthanasie et de l´aide au suicide aux pays-bas: um défi pour 

les Etats européens. In: FRANÇA. Cairn.info pour Méidicine & Hygiène. Revue Internationale francophone de 

soins palliatfs, Paris, v. 16, n. 3, p. 3-10, 2001. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-infokara1-2001-3-

page-3.htm>. Acesso em: 03 fev. 2018. 

https://www.cairn.info/revue-infokara1-2001-3-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-infokara1-2001-3-page-3.htm
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em absoluto, uma autêntica eutanásia, isto é, uma Gnadentod, ou ‘morte piedosa’ – afinal, não 

se destinava a prover uma boa morte para seres humanos que levavam uma vida infeliz”.  

A consequência disso foi uma retomada das discussões envolvendo a questão da 

boa morte, só que desta feita numa época marcada por uma nova conjuntura influenciada por 

uma série de fatores, dentre eles o surgimento da Bioética231. 

Dentro desses novos parâmetros conjunturais, surgiram casos concretos de 

terminalidade de vida, reivindicando-se o direito a uma boa morte como uma conduta digna.  

Com a legalização da eutanásia nos Estados Unidos e alguns países da Europa, a 

exemplo, da Holanda232, começaram a surgir os primeiros testamentos de vida, ou living will, 

para a prática da morte rápida ou boa morte, em caso de terminalidade de vida.  

Como vimos, os adeptos de tal documento optam, em geral, por prescrever 

antecipadamente os tratamentos terapêutico a que não desejam se submeter, aqueles que temem 

a possibilidade de serem surpreendidos em casos de acidente ou doença incapacitante, 

degenerativa e incurável que os conduza ao estado vegetativo e de inconsciência. Nos países 

onde a eutanásia é legalizada, dito instrumento se presta também para ordenar a sua execução. 

Nos Estados Unidos e nos países europeus onde se permite a eutanásia, a conduta 

pode ser praticada se utilizando de vários métodos, desde que sejam indolores ao paciente e o 

modo procedimental para a realização do ato seja medicamente apropriado à situação. Existem 

relatos da aplicação de injeções letais, supressão de alimentação parental e o desligamento de 

aparelhos que antecipam o processo natural da morte. 

                                                             
231 SIQUEIRA-BATISTA: SCHRAMM, Op. cit., Loc. cit. 
232 A Holanda foi o primeiro país no mundo a legalizar a Eutanásia. Os debates surgiram desde a década de 1970. 

Inúmeros foram os questionamentos quanto aos seus aspectos morais e legais. Em 1973, o caso Postma, se tornou 

um dos mais conhecidos. A médica Geertruida Postmafoi julgada e condenada pela prática de eutanásia 

(homicídio) contra sua mãe, que muito doente, insistia que lhe retirasse a vida. Desde 1990 o Ministério da 

Justiça e a Real Associação Médica Holandesa (RDMA) estabeleceram um protocolo para o procedimento de 

notificação de eutanásia, que tornava o médico imune da acusação de ter realizado um ato ilegal. Com a Lei 

Funeral (Burial Act) de 1993 foram estabelecidos os 5 critérios para a prática da eutanásia, e, ainda 3 elementos 

de notificação do procedimento. Atente-se para o fato de que, isto veio tornar a eutanásia aceita, mas não 

legalizada. As condições impostas pela nova lei eximiam o médico da acusação de homicídio, desde que todos 

os critérios por ela estabelecidos, fossem atendidos. Em 10 de abril de 2001 foi aprovada a legalização da 

eutanásia e do suicídio assistido, foram alterados artigos 293 e 294 da Lei Criminal Holandesa. Os novos 

critérios legais estabelecem que a eutanásia só pode ser realizada: (1) quando o paciente tiver uma doença 

incurável e estiver com dores insuportáveis. (2) O paciente deve ter pedido, voluntariamente, para morrer. (3) 

depois que um segundo médico tiver emitido sua opinião sobre o caso. A nova lei aprovada em 28 de novembro 

de 2000, incluiu novas questões, tais como a permissão de realizar a eutanásia em menores de idade, a partir 

dos 12 anos. Entre 12 e 16 é imprescindível a autorização dos pais. Além dos critérios, já estabelecidos, foi 

acrescentado que o término da vida deve ser feito de um modo médico apropriado. Disponível em: 

<https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanhol.htm>. Acesso em: 28 set. 2017. 

 

https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanhol.htm
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Na Holanda a legalização da eutanásia, se deu com a alteração dos artigos 293 e 

294 do Código Penal Holandês, em 10 de abril de 2001, com uma vacatio legis de 1 (um) ano, 

passando a vigorar em abril de 2002. O ato somente é permitido se praticado por médico, 

respeitados os 5 (cinco) critérios para a realização da conduta e os 3 (três) elementos para 

notificação do procedimento. A obediência às exigências legais isenta, o médico de uma 

possível acusação de homicídio.  

Assim, a eutanásia lá somente poderá ser praticada seguindo-se os requisitos 

impostos na lei, quais sejam: 1º- quando o paciente tiver uma doença incurável e estiver com 

dores insuportáveis, 2º -quando o paciente tiver pedido voluntariamente para morrer e 3° -

depois que um segundo médico tiver emitido sua opinião sobre o caso. 

No Brasil, enfatize-se uma vez mais, a eutanásia é crime, em qualquer de suas 

formas, ou seja, o termo eutanásia é o gênero, possuindo subespécies. Para que se possa 

entender o significado de cada subespécie, é mister que se esclareçam as características que as 

tornam diferentes umas das outras. 

Maria Elisa Villas-Bôas classifica a eutanásia: a) quanto ao modo de atuação do 

agente em ativa e passiva; b) quanto à intenção que motiva a conduta do agente em direta e 

indireta, também chamada de eutanásia de duplo efeito. 

Villas-Bôas explica que a eutanásia ativa se caracteriza por possuir uma conduta 

positiva, comissiva causadora da morte. Na passiva, o resultado morte é proveniente de uma 

conduta omissiva do agente. Nos dois casos o resultado que se almeja é a morte, movida pelo 

desejo de pôr termo nos sofrimentos. 

Com relação a eutanásia direta, o agente tem intenção de promover a morte para 

livrar o doente da dor, ministrando-lhe drogas em doses letais. Já na indireta, ou de duplo efeito, 

o que se busca não é o resultado morte, sendo esta apenas uma consequência, pois a verdadeira 

intenção do agente é apenas diminuir ou eliminar a dor, ainda que isso aumente o risco de morte. 

A doutrinadora cita que a eutanásia indireta, ou de duplo efeito, é aceita com certa 

tranquilidade, pois se sabe que toda medicação possui efeitos colaterais, não sendo plausível 

deixar de ministrar uma medicação que vai aliviar a dor, ainda que isso aumente o risco de 

antecipar a morte pelo uso gradativo dos medicamentos. 

Annie-Marie Dourlen-Rollier, por sua vez, indica que a eutanásia é considerada 

passiva quando, se encontrando o paciente em estado terminal, cessam-se todos os tratamentos 

que se tornam inoperantes. De outro lado, a eutanásia ativa seria aquela em que se desligam os 

aparelhos que mantêm o paciente vivo artificialmente,  
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on distingue traditionnellement l'euthanasie passive qui consiste, lorsque le malade 

est en phase terminale, ä cesser tout traitement devenu inopérant et, éventuellment, á 

débrancher les appareils qui le maintiennent artificiellment en vie, de l'euthanasie 

active233. 

 

Rui Nunes tece críticas quanto à definição da eutanásia passiva, por considerar uma 

expressão arcaica, dado que a prática é hoje comum, em se tratando da quantidade de 

tratamentos que são adotados pelos hospitais aos pacientes terminais, ainda que possam 

antecipar a morte do doente. Destaca como exemplo, o uso da sedação, para aliviar as dores 

causadoras de sofrimentos intoleráveis e que outros tipos de procedimentos ou fármacos não 

foram possíveis de aliviar234.  

Assim, para Rui Nunes, a eutanásia passiva é comparada às práticas médicas 

capazes de aliviar as dores causadoras de sofrimentos insuportáveis, mesmo que tais 

procedimentos, a exemplo, a sedação, seja um condutor da morte antecipada. Rui Nunes crê 

que, na eutanásia ativa e passiva “[...] a questão central é determinar-se se o doente pode, ou 

não, diretamente dispor da sua vida, recorrendo nomeadamente a um médico ou outro 

profissional de saúde que executa o ato solicitado”235. 

Significativa é a formulação conceitual de eutanásia sugerida por Hintermeyer, ao 

estabelecer primeiramente a distinção entre a eutanásia direta e indireta: 

 

Costuma-se estabelecer uma primeira distinção entre uma eutanásia direta, em que a 

morte sucede a uma intenção de fazê-la sobrevir, e uma eutanásia indireta, em que ela 

é consequência secundária e, em princípio, não decorre da administração de poderosos 

analgésicos. A eutanásia direta é qualificada de passiva quando a morte deriva da 

interrupção ou redução dos cuidados necessários à manutenção da vida, e de ativa 

quando é provocada pela administração deliberada de substâncias letais. A 

eutanásia passiva pode resultar de uma abstenção terapêutica ou da interrupção dos 

meios artificiais que permitem a preservação da vida ou a reanimação. Esses meios 

são diversos e suscetíveis de avaliações diferentes segundo visem, por exemplo, 

regular a hidratação ou a alimentação, ou sustentar as funções respiratórias ou 

cardíacas. Decorrem dessa variedade a amplitude e a imprecisão ligadas à eutanásia 

passiva236. (grifo do autor) 

A compreensão de eutanásia formulada por parte de Hintermeyer atribui, em todos 

os casos, o resultado morte à ação ou omissão de determinados tipos de procedimentos 

                                                             
233 DOURLEN-ROLLIER, Annie-Marie. Il faut dépénaliser l´euthanasie: voici porquoi. In: FRANÇA. Cairn.info 

pour Méidicine & Hygiène. Revue Internationale francophone de soins palliatfs, Paris, v. 2, n. 120, pp. 77-86, 

2001. Disponível em:<file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/ESLM_120_0077.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2018. 

Tradução do autor: distinguimos tradicionalmente eutanásia passiva aquela, que consiste, logo que o doente se 

encontra em fase terminal, cessa-se todo tratamento que se torna inoperante e, eventualmente desligar os aparelhos 

que mantém artificialmente vivo, de eutanásia ativa. 
234 NUNES, Rui. Testamento Vital. In: PORTUGAL. Nascer e Crescer Revista de Pediatria do Centro 

Hospitalar do Porto, Lisboa, v. XXI, n. 4, pp. 250-255, 2012. Disponível em: 

<http://repositorio.chporto.pt/bitstream/10400.16/1421/1/v21n1a10.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2018. 
235 Idem. Disponível em: <http://repositorio.chporto.pt/bitstream/10400.16/1421/1/v21n1a10.pdf>. Acesso em: 02 

fev. 2018. 
236 HINTERMEYER, Pascal. Eutanásia – A dignidade em questão. São Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 74. 

file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/ESLM_120_0077.pdf
http://repositorio.chporto.pt/bitstream/10400.16/1421/1/v21n1a10.pdf
http://repositorio.chporto.pt/bitstream/10400.16/1421/1/v21n1a10.pdf
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terapêuticos, aparentemente aliados a uma conduta praticada pelo médico. Observemos que, na 

passiva, a conduta causadora da morte decorre da interrupção, ou redução, dos cuidados que 

seriam necessários para manter o paciente vivo e, na ativa, a conduta ensejadora da morte é 

proveniente da administração deliberada de substâncias letais.  

Para o doutrinador, portanto, na passiva existe uma conduta omissiva, onde se 

interrompem os cuidados e, na ativa, a conduta se aperfeiçoa com a ação de ministrar ao 

paciente uma determinada medicação que o levará à morte instantaneamente, ficando 

subetendido que tais ações omissivas ou comissivas praticadas em situações distintas das 

descritas ensejariam um delito penal. 

Disso concluímos, contrario sensu, que a eutanásia só se configurará caso a ação 

tenha a intervenção do médico, ainda que seja uma omissão. Não sendo nesse contexto, 

resultará a figura do homicídio e/ou da omissão de socorro, que poderão ter a favor do executor 

uma causa atenuante ou de redução de pena, dependendo da intenção do agente e da legislação 

do país onde tenha se concretizado a figura delitiva. 

Dito isso, Hintermeyer atribui o fato de a eutanásia ser considerada crime em alguns 

países, puramente em face de um raciocínio lógico, a partir do qual, levando-se em conta 

somente o resultado morte, tipifica a eutanásia como homicídio quando é ativa e, em se tratando 

de uma situação de não-assistência à pessoa em perigo, em passiva237. 

Se as circunstâncias resultantes da conduta forem analisadas atentando somente 

para a lógica da relação conduta vs morte, o raciocínio de Hintermeyer faz todo sentido, a 

exemplo do Brasil, onde a eutanásia é proibida em qualquer circunstância em que tenha sido 

praticada, não importando para tanto se a conduta fora, ou não, praticada pelo médico, com fins 

terapêuticos ou não, independentemente da intenção de matar unicamente, ou matar para aliviar 

o sofrimento do doente. 

Na mesma linha de classificação elaborada em Hintermeyer, situa-se, na doutrina 

francesa, Philippe Letellier, que traz um plus a expressão eutanásia. Segundo o autor, o 

entendimento a respeito da eutanásia oscila entre dois significados díspares, quais sejam: um 

considera a eutanásia como a morte doce, e outro que a define como a morte provocada. Para 

remediar essa situação de ambiguidade, propõe o autor que se acrescentem à palavra eutanásia 

os adjetivos ativa e passiva, para identificar, respectivamente, a eutanásia direta e indireta. 

                                                             
237 HINTERMEYER, Pascal. Eutanásia – A dignidade em questão. São Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 74 



80 
 

Assim, Philippe Letellier classifica a eutanásia unicamente em duas modalidades: eutanásia 

ativa direta e eutanásia passiva indireta238. 

Nesse mote, para Philippe Letellier, a eutanásia ativa direta é o ato de provocar 

deliberadamente a morte com a administração de uma substância tóxica que leva ao óbito, em 

poucos instantes, sem que seja necessário para a prática do ato um pedido, ou não, do paciente.  

A eutanásia passiva indireta é a abstenção de todos os cuidados vitais para amenizar 

a agonia, ou seja, o abandono do doente, o que contraria as recomendações do artigo 38 do 

Código de Deontologia Médica francês239. Para outros autores, significaria a cessação ou a 

renúncia a uma terapia desarrazoada, a exemplo de quimioterapia, respiração artificial, rim 

artificial etc. e, por último, ainda existem aqueles que consideram como causa da morte uma 

escalada necessária de doses de sedativos utilizados para combater as dores240.   

Percebemos que são muitas as concepções que agregam o termo eutanásia. Alguns 

doutrinadores as classificam com amparo no sentimento próprio que possuem sobre o paradoxo 

que existe entre as diversas definições, uns classificando-a em ativa e passiva, direta e indireta; 

existem os que a classificam em ativa a direta e passiva a indireta e, por fim, foi demonstrado 

quem prefira classificar simplesmente de eutanásia ativa direta e eutanásia passiva indireta.  

Os defensores da legalização da eutanásia, geralmente, invocam o princípio da 

autonomia da vontade do paciente, considerando que o poder para dispor de sua vida, somente 

à pessoa pertence, sendo a decisão pessoal e de foro íntimo, ou seja, é um direito personalíssimo 

do cidadão, devendo o Estado abster-se de interferir nesta seara.  

Nesse sentido, Dworkin: 

 

O fato de estar ou não entre os direitos fundamentais de uma pessoa ter um final de 

vida de um jeito ou de outro depende de tantas outras coisas que lhe são essenciais – 

a forma e o caráter de sua vida, seu senso de integridade e seus interesses críticos – 

que não se pode esperar que uma decisão coletiva uniforme sirva a todos da mesma 

maneira. É assim que alegamos razões de beneficência e de autonomia em nome das 

quais o Estado não deve impor uma concepção geral e única à guisa de lei soberana, 

mas deve, antes, estimular as pessoas a tomar as melhores providências possíveis 

tendo em vista o seu futuro. E, nos casos em que tais providências não foram tomadas, 

                                                             
238 LETELLIER, Philippe. L´euthanasie: Aspects éthiques et humains. Alemanha: Editions du Conseil de 

l´Europe, 2003. p. 18. 
239 Diz o L´article 38 do Code de Déontologie Médical Français (Artigo 38 do Código de Deontologia Médica 

Francês. “Le médecin doit accompagner le mourant jusqu´à ses derniers moments, assurer par des soins et 

mesures appropriés la qualités d´une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son 

entourage. Il n´a pas le droit de provoquer délibérément la mort.” – TRADUÇÃO DO AUTOR: “O médico deve 

acompanhar aquele que está morrendo até os seus últimos momentos, assegurar os cuidados e as medidas 

apropriadas a qualidade de uma vida que chega ao fim, salvaguardar a dignidade e consolar os que lhe são 

próximos. O médico não tem o direito de provocar deliberadamente a morte”. CÓDE DE DÉONTOLOGIE 

MÉDICAL FRANÇAIS. Article 38. In: França. Conseil Nacional des Médecin. Disponível em: 

<https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2018. 
240 LETELLIER, Op. cit., p. 18. 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf
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o governo deve permitir, na medida do possível, que as decisões fiquem a cargo de 

parentes ou outras pessoas mais próximas, pessoas cuja percepção dos interesses 

fundamentais dos doentes – formadas ao longo de um estreito conhecimento de tudo 

que constitui esses interesses – possa ser maia apurada que qualquer outro juízo 

universal, teórico e abstrato, nascido nos  escalões do governo em que predominam 

os grupos de interesses e suas manobras políticas241. 

 

Ainda tecendo críticas à intervenção estatal que sobrepuja a autonomia da vontade 

daqueles que desejam uma boa morte, Hubert Lepargneur explica que: 

 

É difícil ilustrar melhor o caráter estranho da resistência do poder estatal à “liberdade” 

do cidadão sobre a própria morte, conquanto nenhum interesse público ou de outras 

pessoas possa ser lesado, quando uma maioria de cidadãos se declara favorável não à 

legalização de uma eutanásia selvagem, mas à regularização prudente e humana do 

fenômeno”242. 

 

O argumento utilizado para embasar esse posicionamento é o de que não seria justo 

obrigar alguém a viver quando já decidira findar sua existência, e manter-se vivo em 

determinadas situações se tornaria um verdadeiro tormento para alguns. Nessa perspectiva, não 

caberia o Estado intervir, por ser uma decisão de foro íntimo e que não acarretaria nenhum 

prejuízo para a sociedade. 

Daí o Estado, ao criminalizar a eutanásia voluntária, estaria intervindo na esfera da 

autonomia privada da vontade do cidadão e, de modo reflexo, ferindo sua liberdade individual 

e dignidade.  

Hubert Lepargneur diz confirma esse raciocínio, ao destacar que o movimento 

europeu em favor da eutanásia voluntária, surgido na França, é defendido pela Associação pelo 

Direito de Morrer com Dignidade, que, enfatizando seu caráter humanitário, alega basicamente 

dois argumentos principais - a liberdade e a dignidade - salientando que 

 

A liberdade invocada aqui é aquela pela qual uma pessoa entende dispor de si mesma, 

escolher o que lhe diz respeito diretamente e, em particular, agir segundo seu desejo 

com relação ao próprio corpo. Essa reinvindicação não se funda num conteúdo 

particular; ela exige suspender toda restrição à decisão de ser ou de não ser. Desse 

ponto de vista, os direitos naturais reconhecidos aos indivíduos pressupõem um direito 

mais fundamental à existência, que se prolonga negativamente num direito a não mais 

existir. A afirmação da autonomia individual é exaltada ate o ponto extremo em que 

se transforma em prerrogativa de suprimir-se243. 

                                                             
241 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. São Paulo: Martins Fortes, 

2003. p. 301.  
242 LEPARGNEUR, Hubert. Reflexões acerca da eutanásia. In: BARCHIFONTAINE, Christian de Paul; PESSINI, 

Leo Bioética: alguns desafios. (Orgs.) Bioética: alguns desafios. 2. ed., São Paulo: Loyola, 2001. p. 318. 
243 HINTERMEYER, Op. cit., p. 58-60. 
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Hintermeyer conjectura a ideia de que a associação francesa pelos Direitos de 

Morrer Dignamente (L’ADMD –L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité244), 

fundamentou suas razões favoráveis à legalização da eutanásia voluntária como “[...] um direito 

imprescritível da pessoa, inerente à Declaração dos Direitos do Homem”, no conteúdo do Appel 

des 132245(chamado dos 132), publicado no jornal France-Soir246, que fora inspirado nos ideais 

do movimento iluminista do séc. XVIII, partidários do “[...] suicídio como o último direito da 

pessoas a negar-se a si mesma, a pôr voluntariamente um termo a uma existência que se tornou 

penosa para ela”247. 

Hintermeyer alerta, contudo, para a noção de que eutanásia difere de suicídio, pois 

naquela “[...] a relação destrutiva do si consigo mesmo requer a mediação do outro”248. Ou seja, 

para por fim à vida, a pessoa deverá recorrer a outra, que executará a conduta que conducente 

a morte. Indubitavelmente, fica evidente que o executor do ato será o transgressor da lei e da 

Ética, o que resultará com a condenação por homicídio ou não assistência à pessoa em perigo249. 

Ainda em prol da legalização da eutanásia médica, Villas-Bôas afirma que a 

indireta, ou de duplo efeito, é aceita com certa tranquilidade, pois se sabe que toda medicação 

possui efeitos colaterais, não sendo plausível deixar de ministrar uma medicação que vai aliviar 

a dor, ainda que isso aumente o risco de antecipar a morte pelo uso gradativo dos 

medicamentos250.  

A doutrinadora disserta que, mesmo não sendo pacifico na doutrina brasileira, a 

eutanásia indireta, ou de duplo efeito, recebeu o aval da Igreja Católica, quando do seu discurso 

em resposta às três questões morais e religiosas concernentes à analgesia, o Papa Pio XII, em 

fevereiro de 1957, afirmou que, se de um lado o uso de analgésicos servia para aliviar as dores, 

e de outro possuíam como efeito colateral a antecipação da morte, era de se considerar que a 

conduta seria lícita251.  

                                                             
244 L`ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ – L’ADMD. Disponível em: 

<https://www.admd.net/>. Acesso em: 03 fev. 2018. 
245 O L’Appel des 132 ou chamado dos 132 foi uma declaração elaborada com a participação de 132 personalidades 

celebres francesas, incluindo escritores, professores de sociologia, o prêmio Nobel de física dentre outros, que 

fazem parte da associação francesa pelo de direito de morrer com dignidade e que são militantes pela legalização 

da eutanásia voluntária na França. A declaração foi publicada no jornal francês “France-Soir”, no dia 12 de janeiro 

de 1999. L’ HUMANITÉ.fr. Disponível em: <https://www.humanite.fr/node/199102>. Acesso em: 03 fev. 2018. 
246 HINTERMEYER, Op. cit., p. 59. 
247 Ibid., p. 59. 
248 Ibid., p. 59. 
249 Ibid., p. 59. 
250 VILLAS-BÔAS, Op. cit., p. 65. 
251 Ibid., p. 66. 

https://www.admd.net/
https://www.humanite.fr/node/199102
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Note-se, que o Papa Pio XII, mesmo admitindo que na hipótese em questão a 

administração da analgesia seria licita, ainda assim, ele condenou veementemente a eutanásia 

direta em seu discurso, quando disse: 

 

D´abord toute form d´euthanasie direct, c´est-à-dire l´administration de narcotique 

afin de provoquer ou de hâter la mort, est ilicite, parce qu´on prétend alors disposer 

directement da la vie. C´est um des príncipes fondamentaux de la morale naturelle et 

chrétienne, que l´homme n´est pas maître et possesseur, mais seulement usufruitier 

de son corps et de son existence. [...] Si entre la narcose et l´abrègement de la vie 

n´existe aucun lien causal direct, posé par la volonté des interesses ou par nature des 

choses (ce qui serait le cas, si la suppression de la douleur ne pouvait être obtenue 

que par l´abrègement de la vie), et si au contraire l´administration de narcotiques 

entraîne par elle-même deux effets distincts, d´une part le soulagement des douleurs, 

et d´autre part l´abrègement de la vie, elle est licite252. 

 

A Igreja Católica apega-se ao princípio da sacralidade da vida para desaprovar a 

eutanásia, não importando em que circunstâncias venha a ser praticada, ainda que seja para 

aliviar as dores do paciente terminal e a pedido dele, considerando-a um ato insano e reprovável. 

Para o catolicismo, a vida é uma divindade, sendo assim, não permite que o homem tenha o 

direito de tê-la à distância. 

Em mais um posicionamento da Igreja, é possível se identificar a reprovação da 

eutanásia, desta feita, na Carta Encíclica Evangelium Vitae, endereçada “Aos Presbíteros e 

Diáconos, aos Religiosos e Religiosas, aos Fiéis leigos e a todas as Pessoas de Boa Vontade 

sobre o Valor e a Inviolabilidade da Vida Humana”253. No item 76, segundo parágrafo, o Papa 

João Paulo II afirmou que 

 

O Criador confiou a vida do homem à sua solicitude responsável, não para que 

disponha arbitrariamente dela mas a guarde com sabedoria e administre com amorosa 

fidelidade. O Deus da Aliança confiou a vida de cada homem ao homem, seu irmão, 

segundo a lei da reciprocidade no dar e no receber, no dom de si e no acolhimento do 

outro254.  

                                                             
252 Tradução do autor: inicialmente todo tipo de eutanásia direta, seja pela administração de narcóticos afim de 

provocar ou apressar a morte, é ilícita., porque se pretende assim dispor diretamente da vida. É um princípio 

fundamental da moral natural e cristã, que o homem não é mestre e possuidor, mas somente usufrutuário de seu 

corpo e de sua existência. [...] Se entre a narcose e o abreviamento da vida não existe nenhum nexo causal direto 

representado pela vontade das partes ou pela natureza das coisas (o que seria o caso se a supressão da dor não 

pudesse ser obtida sem que a vida fosse abreviada), e se ao contrário a administração de narcóticos leva por si só 

a dois efeitos distintos, por um lado, o alivio das dores e, por outro lado a abreviação da vida, é legal. DISCOURS 

DU PAPE PIE XIIEN RÉPONSE À TROIS QUESTIONS RELIGIEUSES ET MORALESCONCERNANT 

L'ANALGÉSIE. In: ITÁLIA. Vaticano. Discours et Messages-radio de S. S. Pie XII, XVIII, Dix-huitième année 

de Pontificat, mar. 1957, p. 779-799. Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/pius-

xii/fr/speeches/1957/documents/hf_p-xii_spe_19570224_anestesiologia.html>. Acesso em: 02 fev. 2018. 
253 CARTA ENCÍCLICA EVANGELIUM VITAE. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/cjp/a_pdf/enciclica_joao_paulo_2_evangelium_vitae.pdf>. Acesso em: 27 set. 

2017. 
254 Idem. 

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1957/documents/hf_p-xii_spe_19570224_anestesiologia.html
https://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1957/documents/hf_p-xii_spe_19570224_anestesiologia.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/cjp/a_pdf/enciclica_joao_paulo_2_evangelium_vitae.pdf
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Percebemos, pela comunicação escrita papal, que, para o catolicismo, a “vida” é um 

dom sagrado, divino, confiado ao homem por Deus, seu criador. Resta-lhe, tão somente, o dever 

de dela cuidar com sabedoria e administrá-la com amor e fidelidade. É o que reproduz o teor 

do documento pontifício.  

Na mesma linha de entendimento da Igreja Católica, os espiritas fundamentam a 

não legalização da eutanásia no princípio da sacralidade, argumentando ser a vida uma 

divindade suprema doada por Deus, e só ele teria o direito de retirá-la. Para eles, o suicídio, 

assim como a eutanásia, e as demais formas de ensejar fim à própria vida, seria o maior dos 

“pecados”, condenando o espirito de seu praticante a viver eternamente no “vale dos suicidas”, 

como afirmado por Yvonne A. Pereira, em “Memórias de um Suicida”255, obra literária por ela 

psicografada, com autoria do Espírito de Camilo Cândido Botelho, ao expor o que passou logo 

após o autocídio. 

Em consonância com a doutrina espírita, a autoquíria jamais deve ser praticada por 

aqueles que desejam a salvação, pois o fim alcançado será comparável à pior das penas já 

impostas a alguém, assemelhando-se ao cárcere perpétuo, onde não se haverá paz e momentos 

de agonia, miséria e perturbações macabras serão vividas. 

Aparentemente filiando-se à corrente que não admite a legalização da eutanásia e 

militando a favor da legalização da ortotanásia, Villas-Bôas é firme no sentido de que a 

eutanásia, ainda que seja a passiva, quando praticada sob a forma de omissão ou de suspensão 

deliberada de medidas terapêuticas que seriam indicadas ao doente, constitui crime. Villas-Bôas 

é enfática em afirmar que ortotanásia e eutanásia são figuras completamente distintas, em sendo 

respectivamente lícita e ilícita. 

 

4.2 ORTOTANÁSIA E ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Preliminarmente, é fundamental estabelecermos a diferença entre o fundamento 

constitutivo e fundamento legal do testamento vital. O que pretendemos nesse tópico é 

identificar a ortotanásia como o fato social que fundamenta legalmente dita manifestação de 

vontade. 

Dito isso, é crucial esclarecermos que a ortotanásia é de extrema relevância para a 

sociedade, em função dos efeitos jurídicos que pode gerar, principalmente por via do testamento 

vital.  

                                                             
255 PEREIRA, Yvonne do Amaral. Memórias de um suicida. Pelo Espirito de Camilo Cândido Botelho. Brasília: 

Editora FEB, 1954. 
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Podemos afirmar que a ortotanásia e o testamento vital ganharam relevância no 

mundo jurídico e passaram a importar a diversos ramos do Direito, em especial ao Direito 

Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, à Bioética e ao Biodireito. Envolvem temas 

relacionados ao direito à vida, ao direito de morrer com dignidade, à dignidade humana, 

autonomia da vontade, sendo notório que as relações deles provenientes podem produzir 

direitos, deveres e obrigações jurídicas. 

Sendo o testamento vital um fato jurídico que se consubstancia em um instrumento 

jurídico que formaliza a manifestação das disposições de última vontade de um indivíduo, com 

relação aos tratamentos terapêuticos em situações de terminalidade de vida, deve suportar a 

incidência das normas instituidoras dos negócios jurídicos, insertas no Livro III do Novo 

Código Civil brasileiro quanto a existência, validade e eficácia na ordem jurídica nacional. 

O exame da legislação civilista brasileira proporcionará o suporte necessário para 

que se prove a legalidade da ortotanásia como fato jurídico em sentido estrito, objeto do 

testamento vital, esse na qualidade de negócio jurídico, apto a gerar os efeitos jurídicos que dele 

se espera, como a constituição de direitos proveniente de uma declaração de vontade livre e 

consciente, expressa no documento. 

O que se pleiteia no testamento vital é a aquisição de um direito que emana de uma 

declaração de vontade antecipada, expressa, livre e consciente, que possui como objeto o direito 

de morrer com dignidade que, por conseguinte, se materializa com a prática da ortotanásia, no 

momento em que se inicia o processo de morte do paciente terminal ou momento outro pelo 

declarante indicado. 

Os meios de se adquirir um direito legalmente na ordem jurídica brasileira e vê-lo 

constituído são dois: recorrer ao Judiciário para que este garanta o direito pleiteado, ou esse 

direito já vem descrito na norma, prescindindo de qualquer outra formalidade legal, quando não 

estabelecida na lei. 

A aquisição de direitos era regida pelo CC de 1916, que afirmava, no artigo 74, que: 

Na aquisição dos direitos se observarão estas regras: I – adquirem-se os direitos mediante ato 

adquirido ou por intermédio de outrem; II – pode uma pessoa adquiri-los para si, ou para 

terceiros; III – dizem-se atuais os direitos completamente adquiridos, e futuros os cuja aquisição 

não se acabou de operar. Parágrafo único. Chama-se deferido o direito futuro, quando sua 

aquisição pende somente do arbítrio do sujeito; não deferido, quando se subordina a fatos ou 

condições falíveis. 
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No CC de 2002, não existe dispositivo correspondente, o que não significa dizer 

que esses conceitos legais não podem ser mais usados, ao contrário, são conceitos que 

prescindem de uma legislação específica, pois equivalem aos já consagrados pela doutrina256.  

Pablo Stolze acentua que os atos jurídicos, quando praticados, não se propõem 

somente a aquisição, modificação e extinção de direitos - que ele classifica de “[...] hipóteses 

em que há uma alteração substancial da relação jurídica”257- mas podem também ser praticados 

para resguardar um direito, caso ele esteja ou venha a ser, ameaçado. 

Com suporte nesse entendimento, podemos dizer que a constituição de um 

testamento vital corresponderia a um negócio jurídico praticado como uma medida preventiva 

para garantir o direito de morrer com dignidade (ortotanásia), estando presentes os elementos 

configuradores de uma relação jurídica.  

Partindo dessas premissas, é possível identificar, na relação jurídica que se 

concretiza com a formalização do testamento vital, um sujeito de direito (declarante), o devedor 

de uma obrigação (médico), vinculados a um objeto determinado (cumprimento de uma 

vontade), possuidor de certas condições que devem ser satisfeitas em um termo certo. 

Dito isso, podemos identificar o testamento vital como negócio jurídico que tem 

como objeto uma declaração de vontade e que possui como fundamento a ortotanásia, inserido 

na formação da relação jurídica, juntamente com a capacidade do agente e o consentimento. 

Observamos por essas características que o testamento vital é uma disposição de 

última vontade não patrimonial, mas nem por isso ele deixa de ser um negócio jurídico, devendo 

sobre ele incidirem as normas jurídicas instituidoras dos elementos que devem conter todo 

negócio jurídico para que exista, seja válido e eficaz na orbita jurídica brasileira. 

Assim, todo negócio jurídico possui três atributos e esses deverão estar presentes 

no testamento vital: existência, validade e eficácia.  

Seguindo a orientação de Ulhoa, o testamento vital existirá se forem preenchidos 

dois pressupostos: os elementos essenciais (sujeito de direito, declaração de vontade com 

intenção de produzir certos efeitos e objeto fisicamente possível de existir) e juridicidade 

(descrição pela lei como fato jurídico). O segundo passo seria identificar se os requisitos de 

validade foram atendidos (agente capaz, objeto lícito e determinável, forma legal), desde que 

inexista qualquer vício na sua formação (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão)258.  

                                                             
256 GAGLIANO; PAMPLONA, Op. cit., p. 780. 
257 Ibid., p. 784. 
258 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil – Parte geral. 5. ed., v. 1, São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 758-

759. 
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Ultrapassada a identificação de tais elementos e confirmada a presença dos 

pressupostos de existência e validade, será, por fim, analisada a sua eficácia quanto aos efeitos 

pretendidos pelo declarante, seja de forma espontânea ou com a intervenção do Judiciário259. 

Analisando os pressupostos de existência do testamento vital, podemos dizer que o 

sujeito de direito é o declarante, a declaração de vontade é a escolha dos tratamentos 

terapêuticos a que itenta, ou não, se submeter. 

No que se refere aos pressupostos de validade do testamento vital, o agente capaz é 

o declarante que deve estar, ou ter estado, no uso de suas perfeitas faculdade mentais quando 

da expressão livre de sua vontade consciente, uma vez que, de outra maneira, o documento seria 

inválido (art. 166, I CC). São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da civil 

somente os menores de 16 (dezesseis) anos (art. 3º, CC). Nada impede, entretanto, que o 

documento seja elaborado por um representante (art. 115, 116 e 120, 2ª parte CC), pois são os 

poderes de representação conferidos por lei, ou pelo interessado, no caso o declarante, ainda 

existindo a possibilidade de o documento ser feito por mandato, em que se transferem a alguém 

poderes para praticar atos ou administrar interesses em nome do mandante (arts. 653 a 692 CC) 

Quanto ao objeto, é a declaração de vontade consubstanciada na ortotanásia, mas 

nem a doutrina, tampouco a jurisprudência, são pacíficas quanto à licitude.  

No mesmo tópico, entendemos ser o testamento vital juridicamente possível, desde 

que executado por um médico, e com respaldo no art. 15 do CC, vez que “[...] ninguém pode 

ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção 

cirúrgica”. 

Quanto ao consentimento, a declaração de vontade deve ser livre, consciente e 

expressa. Caso assim não seja, o testamento vital estaria eivado de vícios que anulam os 

negócios jurídicos. 

Existente e válido, o testamento vital será eficaz quando os efeitos pretendidos pelo 

sujeito declarante se realizarem espontaneamente, ou com a intervenção do Judiciário. 

No Brasil, em decisão inédita, a 2ª vara Cível do Fórum João Mendes, em São 

Paulo, proferiu uma sentença em junho de 2013, autorizando Rosana Chiavassa a ter “morte 

digna” ou “ortotanásia”. A autora da ação já havia preparado o seu testamento vital, em que 

                                                             
259 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil – Parte geral. 5. ed., v. 1, São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 

758-759. 
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deixava clara a sua manifestação da vontade prévia de não ter a vida prolongada em caso de 

uma doença irreversível260.  

Movida, entretanto, pela insegurança de ter a sua vontade desconsiderada pela 

família, decidiu recorrer ao Judiciário para dar maior segurança jurídica e, assim, ninguém 

questionar sua vontade. O magistrado que deu provimento ao pedido da autora da ação 

fundamentou a sua decisão, justificando sua decisão:  

 

Há uma dificuldade de se agir racionalmente com relação a parentes que se encontram 

em estados terminais. As pessoas, por medo, amor ou ignorância, acabam não 

tomando decisões que seriam razoáveis e desrespeitando a vontade do paciente. Um 

testamento vital, embora previsto em resolução do Conselho Federal de Medicina, não 

tem previsão na lei brasileira. Feito o testamento vital, com quem ele ficaria? Na mão 

da pessoa mais próxima, a mesma que neste momento da morte estará insegura. A 

Rosana queria dar a sua manifestação de vontade uma força maior, uma chancela 

judicial para que ninguém pudesse questionar261. 

 

Na sentença, o Juiz deixou claro que o pedido da ação em nada tinha relação com a 

eutanásia, afirmando: 

 

Não se pretende a morte, obtida mediante intervenção humana, mas sim a vida, com 

toda a sua dignidade, evitando-se apenas a positivação de procedimento médico-

hospitalares que sabidamente nenhum resultado obterão quanto à recuperação da 

saúde e reversão do quadro mórbido262. 

 

A rigor, eventuais dúvidas quanto ao tratamento legal dado a testamento vital e à 

ortotanásia e sua classificação como ato, fato ou negócio jurídico, podem ser tidas como 

irrelevantes. Na lição de Ulhoa, a superação quanto a essa classificação só possui interesse 

acadêmico. O doutrinador justifica, argumentando que “A solução do conflito de interesses 

relacionado ao ato em questão será norteada pelas normas jurídicas, qualquer que seja a sua 

exata classificação”263. 

Temos, em suma, que o objeto da relação jurídica no testamento vital é uma 

declaração de vontade consubstanciada na ortotanásia, fato jurídico controverso em função de 

sua licitude ou ilicitude, e que possui grande relevância para a vida humana e para o mundo 

jurídico. O instrumento, que é também cunhado por alguns doutrinadores por diretivas 

antecipadas de vontade (DVA), se materializa por meio de um documento escrito, em que se 

                                                             
260 CAMBRICOLI, Fabiana. Justiça autoriza advogada a ter morte digna. In: Brasil. Estadão Saúde. Disponível 

em: <http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,justica-autoriza-advogada-a-ter-morte-digna,1624407>. Acesso 

em: 21 mai. 2017. 
261 Idem. 
262 Idem. 
263 ULHOA, Op. cit., p. 758. 

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,justica-autoriza-advogada-a-ter-morte-digna,1624407
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manifesta uma vontade reivindicando o reconhecimento de um direito e a garantia do seu 

cumprimento, quando se concretizar o início do termo estabelecido pelo declarante.  

 

4.3 ORTOTANÁSIA VERSUS EUTANÁSIA 

Apesar de já termos esclarecido as características e consequencias da ortotanásia e 

da eutanásia, entendemos por bem voltar a explicitar suas diferenças com o intuito de não 

subsistirem mais dúvidas a respeito. 

Como vimos, a eutanásia passiva e a ortotanásia são consideradas sinônimas por 

boa parte dos doutrinadores brasileiros, entretanto, apesar da sutileza de suas características, o 

que as diferencia é o tratamento jurídico que lhes é dispensado, considerando a ilicitude da 

primeira e a licitude da segunda. Villas-Bôas atribui essa confusão da doutrina em “[...] em 

virtude da posição de não interferência médica”, e tece críticas, argumentando que a 

equiparação das duas condutas não é o entendimento mais correto, considerando que a eutanásia 

passiva é a eutanásia em que há uma antecipação da morte em virtude de uma omissão264.  

Capez, ao definir a eutanásia passiva (omissão), a descreve com todas as 

características próprias da ortotanásia, citando, inclusive, a hipótese de um paciente terminal 

acometido por câncer e já inconsciente, que é transferido da UTI para um quarto do hospital, 

ou sua casa, com autorização da família e presumida a sua vontade. Alega o autor que, nesse 

caso, ninguém provoca a morte, prosseguindo “a cadeia de causalidade”, sem a interrupção do 

médico ou de terceiros, afirmando:  

 

Geralmente é o que ocorre na prática – há uma consulta à família, no sentido de manter 

os tubos e aparelhos ligados à pessoa, e com isso aprofundar sua degradação física ou 

paralisar o tratamento e aguardar o desfecho da natureza. Em nossa legislação, ambas 

as modalidades configuram homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º - relevante valor 

moral), sendo a modalidade omissiva um crime omissivo impróprio, por quebra do 

dever legal (CP, art. 13, § 2º, a)265. 

 

Entende Capez que se trata de uma modalidade de homicídio privilegiado por um 

relevante moral, em que poderia se sustentar a atipicidade da conduta “[...] sob o argumento de 

que, em situações extremas, não há bem jurídico a ser tutelado, já que a vida só existe do ponto 

de vista legal, mas em nada se assemelha aos padrões mínimos de dignidade de uma existência 

digna, dado que a pessoa está apenas vegetando”266. 

                                                             
264 VILLAS-BÔAS, Op. cit., p. 67. 
265 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 12. ed., v. 2, São Paulo: Saraiva, 2012. p. 102 
266 Ibid., p. 103. 
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Rogério Sanches Cunha, ao explicar o significado de “relevante valor moral”, diz 

se tratar de uma causa de redução de pena que está relacionada a interesses individuais e 

particulares do agente que, movido pelo sentimento de compaixão e piedade, prática o 

homicídio com a intenção de “[...] livrar um doente, irremediavelmente perdido, dos 

sofrimentos que o atormentam (eutanásia)”.  

O autor relata uma hipótese envolvendo um doente terminal, irremediável e que se 

encontra acometido de um sofrimento extremo, aparentemente uma situação configuradora da 

ortotanásia. Ele não faz, no entanto, nenhuma referência quanto ao agente executor da conduta, 

não levando em consideração a hipótese de a conduta ser praticada por um médico, não 

esclarecendo se também configuraria a eutanásia267. 

A hipótese, citada em Rogério Sanches Cunha como sendo uma conduta que 

configuraria a eutanásia passiva, diverge totalmente da compreensão de Villas-Bôas que 

sustenta haver, na eutanásia passiva, uma suspensão ou omissão de uma medida terapêutica, a 

fim de matar, enquanto que, na ortotanásia, essas condutas teriam o propósito de não protelar o 

sofrimento em vão268.  

Villas-Bôas explica que, na eutanásia passiva, omitem-se ou suspendem-se, 

arbitrariamente, condutas que ainda eram indicadas e capazes de proporcionar benefícios ao 

paciente. Na ortotanásia, são praticadas condutas médicas restritivas lastreadas em critérios 

médico-científicos de tratamentos terapêuticos indicados ou não, dependendo de sua utilidade 

para o paciente, em que se opta de maneira conscienciosa pela abstenção, quando já não exerce 

a função desejada, servindo somente para prolongar artificialmente a vida do paciente 

terminal269. 

A doutrinadora atenta, ainda, para o fato de que uma análise inicial jurídico-penal 

poderia levar à conclusão de que ortotanásia e eutanásia indireta, ou de duplo efeito, também 

seriam a mesma coisa. Trata-se, no entanto, de um equívoco dos que assim consideram, na 

medida em que, na eutanásia indireta, ou de duplo efeito, o agente sabe que, por exemplo, ao 

ministrar o analgésico, que pode levar o paciente à morte, e assume, assim mesmo, o risco de 

praticar uma antecipação da morte. Na ortotanásia não há dita antecipação. A morte ocorre no 

seu tempo certo e o médico não possui gerência no momento do desfecho, nem antecipando, 

nem adiando. Em síntese, conclui Villas-Bôas na ortotanásia: 

                                                             
267 CUNHA, Rogério Sanches: GOMES, Luiz Flávio. Direito penal: parte especial. v. 3. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2008. p. 19. 
268 VILLAS-BÔAS, Op. cit., p. 67. 
269 VILLAS-BÔAS, Op. cit., p. 67  
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[...] não há encurtamento do período vital, uma vez que já se encontra em inevitável 

esgotamento. Também não se recorre a medidas que, sem terem o condão de reverter 

o quadro terminal, apenas resultariam em prolongar o processo de sofrer e morrer para 

o paciente e sua família. Mantêm-se os cuidados básicos270. 

 

No Brasil, a ortotanásia ainda não possui legalização, mas um grande passo nesse 

sentido já foi dado, com a publicação da Cartilha dos Direitos do Paciente, editada pela Ordem 

dos Advogados do Estado de São Paulo, que incluiu entre os direitos dos pacientes 

 

Direito ao tratamento paliativo, ou seja, aqueles que apenas visam a aliviar a dor. 

Assim, se esta for sua opção, você pode recusar tratamentos dolorosos ou 

extraordinários para tentar prolongar a vida em casos terminais de doenças graves, 

como câncer (Lei Estadual n. 10.241, art. 2º XXIII, Código de Ética Médica, art. XXII 

dos princípios fundamentais, Resolução 1995 do CFM)271. 

 

A Cartilha, ao definir tratamento paliativo, o fez também quanto à ortotanásia, pois, 

ao elencar como direitos do paciente a recusa a tratamentos extraordinários, esclarece que o 

médico se vincula à vontade do paciente, devendo fazer cessar todos os procedimentos que 

tragam sofrimento na tentativa de prolongar a vida do doente.  

Existem, ainda, três outros importantes instrumentos que trazem a ortotanásia como 

uma prática lícita e que recomendam aos médicos a assim procederem, desde que os tratamentos 

aplicados não estejam trazendo nenhum benefício ao paciente e somente aumentado os 

sofrimentos e prolongando a vida desnecessariamente. São eles: a Lei Estadual n. 10.241/99 do 

Estado de São Paulo272, o Código de Ética Médica e a Resolução 1995 do CFM.  

A Lei do Estado de São Paulo Nº 10.241/99 é pioneira em termos de legislação que 

traz a ortotanásia como prática lícita no Brasil, indicando, em seu artigo 2º, incisos: XXIII e 

XXIV 

Artigo 2º - São direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de São Paulo 

[...]  

XXIII - recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a 

vida; 

XXIV - optar pelo local de morte. 

                                                             
270 VILLAS-BÔAS, Op. cit., p. 66. 
271 BRASIL. Cartilha dos Direitos dos Pacientes. In: Ordem dos Advogados do Brasil Secção de São Paulo. 

Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2126638/mod_resource/content/1/Cartilha%20dos%20Direitos%20do

s%20Pacientes%20OAB-SP.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2017. 
272 BRASIL. Lei Nº 10.241, de 17 de março de 1999. Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 

ações de saúde no Estado e dá outras providências. In: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Centro de 

estudos. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/saudelei10241.htm>. Acesso em: 

03 jun. 2017. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2126638/mod_resource/content/1/Cartilha%20dos%20Direitos%20dos%20Pacientes%20OAB-SP.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2126638/mod_resource/content/1/Cartilha%20dos%20Direitos%20dos%20Pacientes%20OAB-SP.pdf
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O Código de Ética Médica273 (Resolução Nº 1931/2009), aprovado pelo Conselho 

Federal de Medicina, em 24 de setembro de 2009, esclarece, no inciso XXII do Capítulo I, que 

trata dos princípios fundamentais que:  

 

Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes 

sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. 

 

A Resolução 1995/2012, editada pelo Conselho Federal de Medicina, regulamenta 

a atuação dos profissionais frente a pacientes terminais, na mesma linha dos institutos ora 

citados, e autoriza os pacientes terminais a optarem pela ortotanásia em casos de terminalidade 

de vida. 

A resolução regulamenta as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou 

Testamento Vital no contexto da Ética médica brasileira, disciplinando a conduta do médico, 

considerando a inexistência de regulamentação sobre o tema, assim como a relevância da 

questão da autonomia do paciente no contexto da relação médico-paciente e os novos recursos 

tecnológicos que permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento 

do paciente em estado terminal, sem trazer benefícios, e supondo-se que essas medidas podem 

ter sido antecipadamente rejeitadas pelo doente. 

Sob o pretexto de que teria incidido em inconstitucionalidade e ilegalidade, o 

Ministério Público Federal de Goiás impetrou Ação Civil Pública (ACP), processo nº 1039-

86.2013.4.01.3500, visando suspender a aplicação da Resolução 1995/2012, alegando que, a 

pretexto de preencher o vazio normativo deixado pela Resolução nº 1805/2005, que autorizou 

os pacientes a optarem pela ortotanásia, teria, em vez de facultar ao paciente a designação de 

um representante legal, instituído as diretivas antecipadas de vontade, que deveriam ser 

externadas pelos próprios pacientes e que deverão prevalecer sobre quaisquer pareceres não 

médicos e desejos de familiares.  

Para o MPF de Goiás, a resolução teria extrapolado os poderes conferidos pela lei 

nº 3.268/57, pois regulamentou tema que possui repercussões familiares, sociais e nos direitos 

da personalidade. Alegou, ainda, que somente a União poderia, por meio do Congresso, dispor 

sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes e, por fim, a resolução teria omitido 

pontos essenciais, tais como o estabelecimento dos requisitos relativos ao paciente, limite 

temporal de validade das diretivas, formas de revogação, critérios de participação da família e 

                                                             
273 BRASIL. Código de Ética Médica. In: Portal Médico. Conselho Federal de Medicina. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.htm>. Acesso em: 03 jun. 2017. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2009/1931_2009.htm
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o instrumento utilizado para o registro do testamento vital; dentre outras alegações, essas são 

as que possuem maior importância. 

O pedido de liminar274 nessa ACP, entretanto, foi julgado improcedente, 

reconhecendo o magistrado a constitucionalidade da Resolução 1995 por se coadunar com o 

princípio da dignidade da pessoa, uma vez que assegura aos pacientes terminais o recebimento 

de cuidados paliativos, possibilitando a opção de não se submeter a tratamentos, contra a própria 

vontade, que não tragam benefícios e só venham a prolongar o sofrimento. Contra essa decisão, 

foi interposto o agravo de instrumento nº 0019373-95.2013.4.01.0000, que tramitou na 6ª 

Turma do TRF da 1ª Região, permanecendo concluso no gabinete do desembargador relator 

por mais de um ano, sem qualquer movimentação. 

Como o processo na 1ª instância não estava suspenso, o Juiz da 1ª vara da Justiça 

Federal de Goiás, proferiu sentença julgando a ACP improcedente, estendendo os efeitos da 

decisão proferida em todo o Território Nacional, reconhecendo a validade da Resolução, 

argumentando que a Resolução não legislou em sentido material, usurpando os poderes do 

Congresso Nacional, mas, apenas, dado o vazio legislativo, regulamentou “[...] a conduta 

médica perante a situação fática de o paciente externar a sua vontade quanto aos cuidados e 

tratamentos que deseja receber ou não, na hipótese de se encontrar sem possibilidade de 

exprimir sua vontade”275. 

A sentença proferida na ACP movida pelo MPF de Goiás tem grande significância 

para os defensores da ortotanásia como sendo uma prática lícita, e que fundamenta a legalidade 

do testamento vital, por ser um instrumento que se coaduna com o princípio da dignidade 

humana, ao respeito à autonomia da vontade e à proibição de submissão a tratamentos 

degradantes e desumanos (artigo 1º, inciso III, e artigo 5º, inciso III da Constituição Federal de 

1988). 

Rui Nunes considera arcaicas as expressões, tais como eutanásia passiva e outras 

tantas designações ou subespécies que existem para designar cada tipo de eutanásia em sentido 

amplo. Todas elas descrevem um conjunto de práticas variadas, que na atual conjuntura não 

mais se justificam porque são condutas corriqueiramente usadas pela Medicina moderna. E cita, 

a título de referência, a sedação, utilizada para aliviar o sofrimento intolerável que causam as 

dores, e que não foram combatidas com outros tipos de medicamentos, e, como já mencionado, 

                                                             
274 BRASIL. Ação Civil Pública processo nº 1039-86.2013.4.01.3500. In: CONJUR. Liminar paciente terminal. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/liminar-cfm-paciente-terminal.pdf>. Acesso: 20 jun. 2017. 
275 BRASIL. Ação Civil Pública processo n.º 1039-86.2013.4.01.3500. In: Testamento Vital. Sentença ACP 

testamento vital. Disponível em: <http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-

ACP-testamento-vital.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

https://www.conjur.com.br/dl/liminar-cfm-paciente-terminal.pdf
http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf
http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf
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é hoje um procedimento de rotina na medicina moderna para tratar pacientes em estado 

terminal, mesmo sabendo-se que na maioria das situações possa encurtar o tempo de vida do 

doente276. 

Mediante essa concepção de eutanásia idealizada pelo autor português, e tantas 

outras justificativas e explicações que fazem total sentido, elaboradas por médicos e pela 

doutrina especializada em Bioética, é inconcebível que se faça confusão entre os conceitos de 

ortotanásia e eutanásia. 

Vários países, como a Holanda, Bélgica e Suíça, em respeito ao princípio da 

dignidade humana e da autonomia da vontade do doente em estado terminal, legalizaram a 

eutanásia ativa e voluntária ou euthanasie actif, que é a forma de eutanásia em que o paciente 

terminal pode dispor de sua vida nomeando um médico de sua confiança para executar o ato. 

Rui Nunes afirma que, antes mesmo de a ortotanásia ser legalizada em Portugal 

pela lei que institui o Testamento vital, já mencionava ser evidente que eutanásia e suspensão 

ou abstenção de meios desproporcionais de tratamentos são conceitos diferentes, pelo que 

devem ser tratados de modo diferenciado pelo ordenamento jurídico português.  

Luís Roberto Barroso e Letícia Martel entendem que a ortotanásia é a 

 

[...] morte em seu tempo adequado, não combatida com os métodos extraordinários e 

desproporcionais utilizados na distanásia, nem apressada por ação intencional externa, 

como na eutanásia. É uma aceitação da morte, pois permite que ela siga seu curso. É 

prática “sensível ao processo de humanização da morte, ao alívio das dores e não 

incorre em prolongamentos abusivos com aplicação de meios desproporcionados que 

imporiam sofrimentos adicionais”277. 

Kovács assevera que o Brasil adotou a expressão diretivas antecipadas de vontade 

(DAV) e não testamento vital, em decorrência da Resolução 1995/12 do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e, com a Resolução 1806/2009, o CFM teria ratificada implicitamente a 

ortotanásia como morte digna, sem dor e sofrimento, ao recomendar que, 

 

[...] nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes 

sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. 

Em sendo a ortotanásia a declaração da expressão da vontade autônoma de um 

indivíduo materializada no testamento vital ou nas diretivas antecipadas de vontade, o 

ordenamento jurídico brasileiro, assim como o português e de tantos outros países, deveria 

reconhecê-la como uma prática lícita, proporcionado a segurança jurídica de que elas serão 

                                                             
276 NUNES, Op. cit., p. 253. 
277 BARROSO, Luís Roberto e MARTEL, Letícia de Campos Velho. In: GOZZO, Débora e LIGIERA, Wilson 

Ricardo (Orgs). Bioética e Direitos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012. pp. 25-26. 
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cumpridas dentro dos limites e poderes outorgados pelo declarante, a uma pessoa da família ou 

ao médico de sua confiança. 

Em face de todos os argumentos expostos nesse item, almejamos que tenha sido 

vencida a questão que envolve a ortotanásia como fundamento constitutivo do objeto que é a 

declaração de vontade, fundamento legal que aperfeiçoa o testamento vital como um negócio 

jurídico hábil para produzir efeitos jurídicos que dele se espera, que é o reconhecimento do 

direito à morte digna. 
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5 TESTAMENTO VITAL: LIMITES E POSSIBIIDADES NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

Neste módulo serão estudados os limites e possibilidades do testamento vital no 

ordenamento jurídico brasileiro, levando-se em conta a sua implementação na atual conjuntura 

médica, jurídica e social no Brasil. 

Como vimos, o surgimento do testamento vital entre os brasileiros fez com que os 

fatos anteriores à morte despertassem, ainda mais, o interesse da classe médica, de juristas e da 

Bioética, assim como a preocupação daqueles que têm medo de se encontrarem em estado 

terminal e não poderem escolher os tratamentos a que desejam, ou não, se submeter. 

Conforme já muito salientado, o testamento vital é a garantia de que os cuidados 

paliativos serão ministrados, sem que, para isso, seja necessário o uso da obstinação terapêutica 

ou distanásia para prolongar a vida, recorrendo-se às novas tecnologias médicas, e que, na 

maioria dos casos de terminalidade de vida, não aportam benefícios, adiando a morte às custas 

do sofrimento do paciente e da família.   

Já realçamos, também, a noção de que os pacientes têm direito aos tratamentos 

paliativos e comportam medidas básicas de alimentação, higiene, hidratação, alivio das dores 

etc., que devem ser indicados na medida da necessidade do enfermo.  

Ditos cuidados paliativos possuem a proteção em documentos internacionais, a 

exemplo da Recomendação do Conselho da União Europeia de 9 de junho de 2009, sobre a 

segurança dos pacientes, incluindo a prevenção e o controlo de infecções associadas aos 

cuidados de saúde278; Recomendação 779/1976 – Direitos dos doentes e moribundos, do 

Conselho Europeu; II Concílio Ecumênico do Vaticano de 1980 – Declaração sobre à 

eutanásia279; Recomendação 1.418/1999 que trata da Proteção dos direitos humanos e da 

dignidade dos doentes incuráveis e terminais280; V Assembleia Geral Pontifícia Acadêmica da 

                                                             
278 LUXEMBURGO. Recomendação do Conselho da União Europeia de 9 de junho de 2009, sobre a segurança 

dos pacientes, incluindo a prevenção e o controlo de infecções associadas aos cuidados de saúde. In: Jornal Oficial 

da União Europeia. Health – resoluções, recomendações e pareceres. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/patient_safety/docs/council_2009_ro.pdf>. Acesso em: 14 fev. 

2018. 
279 VATICANO. Declaração sobre a eutanásia. In: II Concilio Ecuménico do Vaticano. Documents. Disponível 

em: 

<http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_

po.html>. Acesso em: 14 fev. 2018. 
280 PESSINI, Leocir; BARCHIFONTINE, Christian de Paul de. Recomendação N. 1418 do Conselho Europeu, 

junho de 1999 sobre a proteção dos direitos humanos e da dignidade dos doentes incuráveis e terminais. In: 

Problemas atuais da Bioética. 8. ed., São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Loyola, 2007. p. 535-540 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/patient_safety/docs/council_2009_ro.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_po.html
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Vida de 1999 que se refere a dignidade da pessoa que está morrendo281 e o Parecer 121/2013 

sobre o fim da vida, autonomia da pessoa, vontade de morrer do Comitê Consultivo Nacional 

de Ética da Saúde e Ciências da Vida da França282e Parecer 63/2000 do Comitê Consultivo 

Nacional de Ética da Saúde e Ciências da Vida da França, que tem como tema o fim da vida, 

termino da vida, eutanásia283. 

A ortotanásia, ao contrário do que muitos pensam, chegando a confundi-la com a 

eutanásia voluntária, nada mais é do que a aplicação dos cuidados paliativos, envolvendo 

medidas terapêuticas que aliviem os sofrimentos causados pela doença em fim de vida, 

proporcionando uma morte digna.  

Nessas medidas paliativas não estão tratamentos extraordinários e inúteis ou fúteis 

que nada podem fazer para interromper a reversão do processo de morte já instalado, ou seja, a 

conduta omissiva do médico na ortotanásia se restringe à suspensão de certas medidas e 

medicamentos que, em função do estádio avançado da doença, perderam a indicação e, a partir 

daí se tornaram inúteis para aquele paciente.  

De outro lado, a eutanásia passiva é a eutanásia antecipação. Nela o médico é 

omisso ou suspende deliberadamente um tratamento ou medicação que ainda teria indicação 

em determinado caso284.  

Em diâmetro oposto está a obstinação terapêutica ou distanásia, que é o contrário 

da eutanásia, pois na primeira são aplicadas medidas terapêuticas desnecessárias, num esforço 

sem sentido para prolongar uma vida já em seus estertores.  

Foi para evitar esse tipo de situação que surgiu o testamento vital nos anos de 1960 

nos Estados Unidos, onde é conhecido por living will, expressão cunhada por Luiz Kutner: 

 

Les directives anticipées constituent um phénomène assez récent. Elles trouvent leur 

origine aux États-Unis. Luiz Kutner, um avocat de Chicago engagé dans le movement 

Right-to-Die (association pour le droit de mourir dans la dignité), a sans doute jeté 

la première bombe em 1967, em concevant un <testament de vie>. Deux affaires ont 

                                                             
281 BRASIL. Eutanásia: V Assembleia Geral da Academia Pontifícia para a Vida. In: Editora Cléofas. Disponível 

em: <http://cleofas.com.br/eutanasia-v-assembleia-geral-da-academia-pontificia-para-a-vida/>. Acesso em: 14 

fev. 2018. 
282 FRANÇA. Parecer 121 sobre o fim da vida, autonomia da pessoa, vontade de morrer. In: Comité Consultatif 

National d´Etique pour les sciences de la vie et de la santé. Publications. Disponível em: <http://www.ccne-

ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de-mourir#.WoT8zejwbIU>. Acesso em: 

15 fev. 2018. 
283FRANÇA. Parecer 63/2000 sobre o fim da vida, término da vida, eutanásia. In: Comité Consultatif National 

d´Etique pour les sciences de la vie et de la santé. Publications. Disponível em: <http://www.ccne-

ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de-mourir#.WoT8zejwbIU>. Acesso em: 

15 fev. 2018. 
284 VILLAS-BÔAS, Op. cit., p. 67. 

http://cleofas.com.br/eutanasia-v-assembleia-geral-da-academia-pontificia-para-a-vida/
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de-mourir#.WoT8zejwbIU
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de-mourir#.WoT8zejwbIU
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de-mourir#.WoT8zejwbIU
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de-mourir#.WoT8zejwbIU


98 
 

fait beaucoup de bruit et ont fortement contribué au développement de la législation 

et de la jurisprudence en la matière285. 

 

O testamento vital, ou testamento de vida, proporciona à pessoa o exercício de sua 

autonomia da vontade e promove a dignidade humana nos momentos derradeiros da vida, em 

casos de terminalidade irreversível.  

Nesse documento, pode-se deixar expressa a vontade de não se submeter a 

tratamentos que não trarão benesses durante o período em que se aguarda o momento do 

desfecho do ciclo vital.  

Importante é lembrar que, como o testamento de vida é um documento redigido 

com o intuito de antecipar as diretivas de vontade quanto aos tratamentos terapêuticos a que se 

deseja ser ou não submetido, nos países que legalizaram a eutanásia voluntária e o suicídio 

assistido, como a Holanda, o declarante pode expressar, em seu testamento vital, além das 

diretivas, o desejo pela prática da conduta, a ser executada por um profissional de saúde, dentro 

dos limites estabelecidos pela lei vigente, caso venha a ser acometido por uma doença 

incapacitante ou incurável que desencadeie a vontade de não mais prosseguir vivendo a agonia 

dos efeitos deletérios da doença.  

Em se tratando da regulamentação do testamento vital ou diretivas de vontade, 

podemos encontrar na legislação comparada, as leis da Alemanha286, Argentina287, Áustria288, 

                                                             
285 MORTIER, Freddy. Testaments de vie et autres directives anticipées. In: ENGLERT, Yvon; ORSHOVEN, 

Alfons Van (Éds). Bruxeles: De Boeck & Larcier s.a., 2003. p. 9-10. Tradução do Autor: As diretivas antecipadas 

constituem um fenômeno muito recente. Elas possuem sua origem nos Estados Unidos. Luis Kutner, um advogado 

de Chicago engajado no movimento Right-to-Die (associação pelo direito de morrer com dignidade), foi sem 

dúvida quem jogou a primeira bomba em 1967, idealizando um testamento de vida. 
286Legislação Alemã sobre Testamento Vital. Disponível em: <https://www.patverfue.de/handbuch/patverfue-im-

detail>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
287 Legislação da Argentina sobre Testamento Vital. Disponível em: 

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197859/norma.htm>. Acesso em: 15 fev. 

2018. 
288 Legislação da Áustria sobre Testamento Vital. Disponível em: <http://hpm.org/at/b7/3.pdf>. Acesso em: 15 

fev. 2018. 

https://www.patverfue.de/handbuch/patverfue-im-detail
https://www.patverfue.de/handbuch/patverfue-im-detail
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197859/norma.htm
http://hpm.org/at/b7/3.pdf
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Bélgica289, Espanha290, Estados Unidos291, França292, Holanda293, Inglaterra294, Itália295, 

México296, Porto Rico297, Portugal298 e Uruguai299. 

No Brasil não existe uma lei específica regulamentando o tema, mas importantes 

documentos possibilitam subsídios para que o Congresso Nacional descriminalize a ortotanásia, 

elucidando as divergências na doutrina quanto a sua definição - corriqueiramente comparada a 

eutanásia - e legalize o testamento vital.  

Como salientamos, a vida digna é a fonte primária de todos os direitos; a dignidade 

da pessoa humana e a autonomia da vontade dos indivíduos são patrimônios universais 

inerentes a todos os seres humanos e que constam de vários documentos internacionais. Assim 

sendo, é constitucionalmente digno se permitir, mesmo no momento em que se encerra a etapa 

da cadeia vital, a preservação do exercício da liberdade de escolha, agora por uma morte natural 

e no seu tempo certo.  

Desse modo, seria imperioso o reconhecimento pela sociedade e pelo ordenamento 

jurídico, da existência, validade e eficácia do testamento vital como o instrumento garantidor 

da dignidade e da autonomia da vontade do paciente terminal.  

A seguir serão estudados os conceitos que a doutrina e algumas leis emprestam para 

definir o testamento vital, dentro dos limites indicados. 

No Brasil, reiteramos, não existe uma lei que possua uma definição do testamento 

vital. É possível, contudo, fazê-la com base na doutrina, algumas decisões judiciais e de acordo 

com as resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina.  

                                                             
289 Legislação da Bélgica sobre Testamento Vital. Disponível em: 

<http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002052837>. 

Acesso em: 15 fev. 2018.  
290 Legislação Espanha sobre Testamento Vital. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2002-22188>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
291 Legislação Estados Unidos sobre Testamento Vital. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/101st-

congress/house-bill/4449>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
292 Legislação França sobre Testamento Vital. Disponível em: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/2/2016-87/jo/texte>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
293 Legislação Holanda sobre Testamento Vital. Disponível em: <http://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2012-

10-10>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
294 Legislação Inglaterra sobre Testamento Vital. Disponível em: 

<http://www.mentalhealthlaw.co.uk/Mental_Capacity_Act_2005>. Acesso em: 15 fev. 2015. 
295 Legislação Itália sobre Testamento Vital. Disponível em: <http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;219>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
296 Legislação México sobre Testamento Vital. Disponível em: <https://mexico.justia.com/estados/df/leyes/ley-de-

voluntad-anticipada-para-el-distrito-federal/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
297 Legislação Porto Rico sobre Testamento Vital. Disponível em: 

<http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2001/lex2001160.htm>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
298 Legislação Portugal sobre Testamento Vital. Disponível em: <https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-

/search/179517/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2025/2012+de+16+de+julho>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
299 Legislação Uruguai sobre Testamento Vital. Disponível em: 

<https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9578117.htm>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/4449
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/4449
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5.1 SENTIDO ETIMOLÓGICO DA PALAVRA TESTAMENTO 

Testamentum foi o termo do latim escolhido para traduzir a palavra grega διαθέκη 

(“diatheke”), que possuía o significado de disposição, ordenamento, sobretudo os ordenamentos 

derivados de um pacto ou aliança, antes mesmo do sentido de testemunho. 

Os antigos cristãos, assim como os judeus, entendiam que os escritos que constam 

no Velho e Novo testamento eram o resultado de uma espécie de aliança ou de um pacto legal 

entre Deus e os homens, e continham os regulamentos ou regramentos que derivam deles. Por 

essa razão, os gregos escolheram para designar esse conjunto de escritos a palavra grega 

διαθέκη que, posteriormente, se achou apropriado traduzi-la para o latim testamentum, 

indicando que esta palavra ainda poderia manter esses valores. Como visto, não se tem 

conhecimento do uso da palavra testamento na antiguidade no sentido de herança ou outra coisa 

semelhante, pois era simplesmente uma prova, um testemunho de um acordo ou pacto 

formalizado300. 

Testamentum, em latim clássico, significa uma declaração com valor jurídico que 

alguém faz de suas últimas vontades, dispondo sobre o destino dos bens e assuntos que o 

preocupam para depois da morte301.  

O vocábulo testamentum é formado com um sufixo complexo “men-to”, em que o 

“-men”, é de origem indo-europeia e significa meio, instrumento e resultado de uma ação. 

Testamentum, assim, como testamen, é, na origem, o resultado da ação do verbo testari, que é 

um meio, a ferramenta legal, bem como a forma correta de executar uma ação. O verbo testari 

significa fornecer algo como testemunho, e às vezes provar ou demonstrar um testemunho302.  

O testamentum originou-se como o resultado da prestação de um testemunho, bem 

como os meios ou a forma legal estabelecida para fazê-lo, significado que abrangeu uma 

multiplicidade de ações diversas. A explicação para ter se transformado num documento de 

disposições patrimoniais de última vontade procede dos tempos arcaicos, em que a declaração 

de última vontade em relação à herança da propriedade era um ato praticado se utilizando dessa 

forma303. 

                                                             
300 Legislação Uruguai sobre Testamento Vital. Disponível em: 

<https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9578117.htm>. Acesso em: 15 fev. 2018 
301 Etimologia da palavra Testamento. Disponível em: <http://etimologias.dechile.net/?testamento>. Acesso em: 

12 dez. 2017. 
302 Idem  
303 Etimologia da palavra Testamento. Disponível em: <http://etimologias.dechile.net/?testamento>. Acesso em: 

12 dez. 2017. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9578117.htm
http://etimologias.dechile.net/?testamento
http://etimologias.dechile.net/?testamento
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Como exemplo do valor de testamentum na Antiguidade, traduzindo o resultado da 

ação de atestar algo, de testemunho, de acordo perante testemunhas, encontram-se o Velho e 

Novo Testamento que, de certo modo, provam o uso eclesiástico do testamento.  

Partindo do significado do sentido que deu origem ao uso da palavra testamento na 

Antiguidade, é possível afirmarmos que a expressão testamento vital não é inapropriada. 

Podemos, então, dizer que o testamento vital não é uma disposição de bens de ultima vontade 

post-mortem, por não possuir cunho patrimonial.  

É, na realidade, uma manifestação formalmente expressa de confiança, inspirada 

nos antigos acordos, em que a declaração antecipada de uma pessoa capaz será cumprida, ou 

seja, um pacto em que  sua  vontade será cumprida em caso de total incapacidade, perda da 

autonomia e da consciência, nomeando-se, nesse documento, um representante legal, ou 

membro da família, para que cumpra as ordens antecipadas de saúde, referentes aos tratamentos 

de saúde que deseja ou não, atuando perante o médico de confiança que  acompanhará o 

testador, em caso de terminalidade de vida. 

 

5.2 DEFINIÇÃO DE TESTAMENTO VITAL 

Podemos definir o Testamento Vital, ou as Diretivas Antecipadas de Vontade 

(DAV´s), como sendo o instrumento jurídico pelo qual a pessoa preestabelece, solenemente, a 

sua vontade referente aos meios e modos de tratamentos médicos, cirúrgicos e terapêuticos a 

que quer, ou não, ser submetido em situações de terminalidade de vida, sem perspectivas de 

cura, ante a morte iminente e certa declarada por um médico de sua confiança.  

A doutrina e alguns regulamentos e legislações de determinados países conceituam 

testamento vital ou diretivas antecipadas de variadas maneiras, daí não existir uma definição 

estrita, concreta e definitiva. Na maioria das vezes, recebe o nome de disposições antecipadas 

de vontade de saúde (DAV´s) que, conforme os limites legais permitidos em consonância com 

o ordenamento jurídico de cada Estado, possui peculiaridades, podendo, inclusive, além de 

conter as diretivas de vontade definindo os tratamentos de saúde, constar a autorização para que 

se proceda com a eutanásia voluntária ou suicídio assistido em casos de terminalidade de vida, 

como é o caso da Bélgica, Holanda e Suíça, onde a eutanásia voluntária, se executada por um 

médico, obedecendo a certas condições, foi legalizada. 

Freddy Mortier, professor de Ética da Universidade de Gand, possui uma concepção 

de diretivas antecipadas bem complexa, e conceitua diretivas em sentido amplo como sendo um 

documento escrito em que uma pessoa prescreve as diretivas concernentes as decisões médicas 
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relativas à sua pessoa, no caso de uma eventualidade, em que se encontre incapaz de tomar 

decisões:  

 

Une directives anticipées est um document écrit dans lequel l´auteur donne des 

directives concernant des decisions médicale relatives à sa personne, dans 

l´eventualité où il ne serait plus capable de prendre des decisions à l´avenir. En 

principe, ces directives anticipées s´appliquent à toute situation dans laquelle le 

Patient compétent est en mesure de prendre des decisions ou des dispositions pour-

lui-même. Il peut par exemple refuser um traitement tel qu´une transfusion sanguine 

pour des raisons religieuses, donner l´autorization d´utiliser as depouille mortelle à 

des fins scientifiques ou éducatives, ou encore refuser de faire don de ses organes á 

des fins de transplantation. Dans la pratique cependant, les directives antecipées 

servente principalement à régler des problèmes touchant la fin de la vie. Dans pareils 

cas, on parle également de testaments de vie (living will). Ces documents stipulent 

comment le Patient souhaite voir se dérouler les choses dans certaines conditions. 

Par exemple: “Si je souffre d´une maladie terminale, je ne désire pas réanimation”. 

Ces directives son légalement reconnues – sous certaines formes- dans plusieurs pays 

et les médecins doivent em tenir compte lorsqu´ils prennent des decisions relatives 

aux patients. La portée des directives anticipées est evidentemente restreinte par des 

limites légales qui déterminent les pointe à propôs desqueles um individu dispose ou 

non d´um droit de décision ou de disposition304. 

 

Freddy Mortier cogita, inclusive, na possibilidade de a Testemunha de Jeová 

recusar uma transfusão de sangue, alguém optar ou não que seus órgãos sejam dispostos para 

transplante ou, ainda, autorizar que os restos mortais sejam doados para estudos acadêmicos, 

mas conclui de modo incisivo que o documento se presta sobretudo para tratar de questões de 

fim de vida. Adverte, para o fato de que o documento é restrito aos limites legais que 

determinam as questões em que o declarante dispõe de seu direito de decisão ou de disposição.  

Rui Nunes relata que o debate em prol da legalização das diretivas antecipadas de 

vontade, incluindo o testamento vital em Portugal, reforçou a possibilidade de uma pessoa 

manifestar a sua vontade sobre tratamentos que quer, ou não, para si própria numa fase de 

incapacidade decisional305, se utilizando do documento.  

O conceito de testamento vital elaborado por Nunes ressalta o caráter ético-jurídico 

que possui o instrumento e a força que ele empresta à autonomia da vontade do indivíduo, 

podendo, ainda, ser complementado com a nomeação de um procurador de saúde e possuir 

como conteúdo um conjunto de instruções médicas que devem ser tomadas previamente em 

conjunto com o paciente306. 

Maria Julia Kovács entende ser a ortotanásia o fundamento que dá suporte fático ao 

testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade, conquanto sejam documentos que devem 

                                                             
304 MORTIER, Op. cit., p. 9. 
305 NUNES, Op. cit., p. 250. 
306 NUNES, Op. cit., p. 254. 
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ser entregues ao médico, a familiares ou a um representante legal, e que possuem como 

conteúdo a declaração de vontade do paciente, consubstanciada no desejo de recusa à 

obstinação terapêutica, nos casos de terminalidade de vida, associado a perda da autonomia da 

capacidade para tomar decisões dessa natureza. 

É imprescindível dizer que o testamento vital não é uma obrigação imposta a todas 

as pessoas que se encontrarem em estado terminal, mas, para aqueles que se decidiram elaborá-

lo, possui um grande significado quanto às consequências que podem advir causadas por uma 

doença que possui consequências deletérias físicas e mentais ou, ainda, outro evento qualquer 

que possa comprometer a capacidade de tomar decisões. 

Para situações como essas, o testamento vital é uma garantia de que a dignidade 

humana será preservada nos momentos finais de vida, proporcionado uma morte natural, no seu 

momento certo e sem sofrimentos, somente com as custas dos cuidados paliativos, que aliviam 

as dores, mantêm a higiene, alimentação, além de outros cuidados que proporcionam conforto 

e tranquilidade ao doente terminal. 

Pelo fato de o brasileiro não lidar de uma forma natural com a “morte” e as 

consequências que possam advir em relação a ela, é que se propõem os debates e discussões 

para que a sociedade passe a refletir sobre a legalização ao direito de morrer com dignidade, 

como é o caso do movimento Right-To-Die, que surgiu nos EUA. 

Por ser o direito à morte digna a expressão da liberdade e do livre exercício da 

autonomia da vontade de escolha do indivíduo, só a ele pertence a decisão de optar pelos modos 

e o momento adequado de sua morte – independentemente de questões religiosas - visto que 

ninguém está obrigado a se submeter a tratamentos que não quer, quanto mais aqueles que são 

inúteis e fúteis em determinadas situações; ao contrário, se obrigados fossem a tal hipótese, o 

Estado estaria intervindo numa seara que não lhe pertence.   

Podemos mesmo afirmar que a opção pela ortotanásia ou eutanásia ou suicídio 

assistido – esses dois últimos nos países onde são permitidos - engloba o rol dos direitos 

personalíssimos de todo ser humano que se encontra no pleno exercício de suas faculdades 

físicas e mentais e que tenha expressado a manifestação de sua vontade formalizada no 

testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. 

Maria de Fátima Freire de Sá menciona o fato de que, apesar de existir uma corrente 

que sustenta ser a vida humana um bem jurídico de titularidade social, não pertencendo ao 

indivíduo, sendo, portanto, indisponível, discorda desse posicionamento e se afilia à corrente 
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contemporânea contrária à tradicional e que defende ser a vida um bem disponível, sendo certo 

que ao seu titular há de ser reconhecida a liberdade de disposição307.  

A autora defende o argumento que a liberdade de disposição é uma decorrência do 

respeito ao princípio da dignidade humana, não se tratando simplesmente de uma referência 

retórica, uma vez que possui verdadeiro caráter normativo que identifica o ser humano como 

um fim em si mesmo, na medida em que possui direitos subjetivos e tem a capacidade de traçar 

planos para sua vida.  

Em defesa desse ponto de vista, Maria de Fátima Freire de Sá argumenta que, se o 

homem é o administrador de suas vontades e é o gestor de sua vida, fazendo antelações e 

tomando decisões subjetivas, não há por que lhe negar o direito de eleger a forma de sua morte, 

ou seja se a sua vida lhe pertence, não há razão de a morte também não lhe pertencer, em sendo 

uma parte integrante da outra. Tal raciocínio faz todo sentido lógico e discordar dele seria uma 

incongruência, quando se sabe que a tentativa de dar fim à própria vida (suicídio tentado) no 

Brasil não é punível308. 

Em face das características apresentadas pelo testamento vital ou diretivas 

antecipadas de vontade, é possível defini-lo à luz do ordenamento jurídico brasileiro como 

sendo um negócio jurídico, personalíssimo, gratuito, com eficácia enquanto houver vida, 

revogável a qualquer tempo, podendo em alguns casos, a depender do objeto ter eficácia post 

mortem e com efeitos erga omnes, ou seja, atingindo a todos309. 

O testamento vital é a mais significativa representação da autonomia da vontade do 

indivíduo no novo Estado democrático de direito, possuidor do livre arbítrio, e  permite ao 

cidadão  manifestar a sua vontade de modo livre e consciente, praticando todos os atos da vida 

civil, como transacionar, eleger procuradores com poderes de representação para decidir em 

seu lugar em caso de incapacidade, fazer escolhas e recusas referentes a tratamentos de saúde, 

e até o reconhecimento de filhos, não podendo, entretanto, tratar de temas como a eutanásia, 

por ser prática ilícita no Direito brasileiro, assim, como não poderia fazer disposições de órgãos, 

tecidos e partes de corpo para doação post-mortem, pois a lei 10.211/01 que modificou a lei 

9.434/1997310 que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para 

                                                             
307 SÁ, Op. cit., pp. 132-133. 
308 Ibid., pp. 132-133. 
309 SALOMÃO, Wendell; JACOB, Cristiane Bassi. Testamento Vital – instrumento jurídico para resguardo da 

vontade pertinente a situações existenciais e de saúde. Disponível em: 

<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=NjYyNA==>. Acesso em: 17 

fev. 2018. 
310 Lei Nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano 

para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. In. Planalto do Governo. Leis. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9434.htm#art2>. Acesso em: 12 dez. 2017 

http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=NjYyNA==
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9434.htm#art2
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fins de transplante e tratamento, estabelece no art. 4º que a retirada de tecidos, órgãos e partes 

do corpo de pessoas falecidas depende de autorização dos familiares.  

Neste aspecto, ainda pairam dúvidas sobre se a existência de um testamento vital 

dispondo de órgãos post mortem prevaleceria sobre a autorização dos familiares como dispõe 

o artigo da lei de transplantes, que exige inclusive formalidades para essa autorização. Luciana 

Dadalto entende que sim, a autorização dos familiares, como exige a lei de transplantes, 

prevaleceria sobre a declaração de vontade expressa no testamento vital311.  

Luciana Dadalto compreende, entretanto, ser o testamento vital “[...] um documento 

no qual uma pessoa capaz possa indicar seu desejo de que se deixe de lhe aplicar um tratamento 

em caso de enfermidade terminal”. Acredita ser uma garantia de que os desejos do paciente 

serão atendidos nos momentos finais de vida, outrossim, proporciona ao médico “[...] respaldo 

legal para tomada de decisões em situações conflitivas”. Quanto aos efeitos que pode produzir, 

também é da opinião de que são “[...] erga-omnes, vinculando médicos, parentes do paciente, 

e eventual procurador de saúde vinculado às suas disposições”312. 

Partindo do princípio de que o testamento vital é vinculante e possui efeitos erga-

omnes, como afirmou a doutrinadora, e considerando que lei a de transplantes não proíbe a 

disposição antecipada de órgãos post mortem para doações ou fins acadêmicos e o artigo 4° da 

referida lei exige, unicamente, uma autorização dos familiares para a retirada dos órgãos, 

entendemos que os parentes estariam vinculados a cumprir com a vontade do falecido declarada 

no documento, sem que pudessem contestá-la, sendo obrigados a autorizar a retirada dos órgãos 

nos termos exigidos pelo art. 4º da lei de transplantes, mesmo que não concordassem. Deste 

modo, vislumbramos que não existe nenhum empecilho legal para a disposição de órgãos 

declarada no testamento vital ou nas diretivas antecipadas de vontade, compreensão que 

confronta a defendida por Luciana Dadalto. 

Na verdade, o testamento vital estaria, nessa hipótese, apenas, cumprindo com a sua 

função social, que é garantir que a declaração de vontade do declarante será respeitada, no final 

de sua vida, ao se encontrar impossibilitado e inconsciente para expressá-la, porquanto, quando 

da formalização do documento, os requisitos exigidos pela lei para a validade do negócio 

jurídico (testamento vital ou DAV) estavam presentes, tais como, a forma escrita (que não é 

uma exigência, a não ser para os casos prescritos na lei), o agente era capaz e o objeto que é a 

doação de órgãos é licita, desde que cumpridas as exigências legais.  

                                                             
311 DADALTO, Luciana. Aspectos registrais das diretivas antecipadas de vontade. Revista Civilistica. Rio de 

Janeiro, ano 2, n. 4, pp. 1-9, jul./dez. 2013.   
312 Ibid., pp 1-9. 



106 
 

Quanto a isso, o Código Civil brasileiro é explícito, ao estabelecer, no art. 104, que 

a validade do negócio jurídico requer: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. O art. 107 diz que a validade da declaração 

de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei a exigir, e o art. 110 assegura 

que a manifestação de vontade do declarante subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva 

mental de não querer o que manifestou. 

Com a entrada em vigor no novo Código Civil de 2002, o Direito Privado brasileiro 

ganhou nova roupagem e passando a declaração de vontade a ter grande importância para a 

formação de todo e qualquer negócio jurídico. E o testamento vital ou as DAV´s, apesar de 

serem novos na prática jurídica brasileira, possuem todas as características de um negócio 

jurídico à luz das normas do Direito Civil pátrio. 

Para justificar o conceito jurídico do testamento vital em consonância com as 

normas do Direito Civil brasileiro, trazemos os comentários de Ralpho Waldo de Barros 

Monteiro Filho, que afirma haver o “[...] negócio jurídico quando o grupo social do agente 

vislumbra algum ato seu como um ato destinado a criar vínculos e obrigações”, 

independentemente, portanto, de normas jurídicas para dar-lhe a força vinculante, bastando, tão 

somente que o comportamento social seja vinculante, como é o caso do testamento vital, ele é 

real, é vinculante, produz seus efeitos e passou a existir “[...] antes mesmo de surgir a 

consciência de uma ordem jurídica, ou de normas superiores” que lhe conferissem validade313.  

Acrescenta ainda o autor que: “Deste modo, em que pese do negócio jurídico 

resultarem normas jurídicas, ele é algo que logicamente as antecede”314. Exemplo disso, 

frisemos mais uma vez, é o testamento vital ou DAV’s (declaração de vontade) que surgiu na 

sociedade contemporânea, antes mesmo de ganhar o status legal, que já lhe foi conferido por 

alguns países que o legalizaram, passando a ser visto como um negócio vinculante, válido e 

eficaz.  

Complementa Waldo de Barros Monteiro Filho sua opinião quanto à negócio 

jurídico: 

 

Há negócio jurídico quando a sociedade vê em alguma declaração do agente um 

querer produzir efeitos jurídicos. Sua força resulta desta visão que a sociedade faz e 

não do conteúdo da vontade que o agente supostamente tem (que poderá, porém, até 

ser relevante em momento posterior, ao se aferir a validade do ato). Deste modo, 

negócio jurídico não é nem mero ato de vontade, nem norma (preceito inserto em 

posto hierárquico inferior do ordenamento). É aquilo que sua estrutura demonstra ser: 

                                                             
313 MONTEIRO FILHO, Ralpho Waldo de Barros. Negócio jurídico: vícios sociais. Curitiba: Juruá, 2007. pp. 

33-34. 
314 Ibid., pp. 33-34 
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fato social compreendido pelo meio como uma declaração de vontade constitutiva, 

desconstitutiva ou modificativa de direitos e obrigações315.  

 

Por essa afirmação, podemos concluir, diante do atual quadro em que se coloca o 

testamento vital na sociedade brasileira, que a eutanásia permanece proibida em todas as suas 

formas e, dessa maneira, acaso alguém formalizasse um testamento vital em que a declaração 

de vontade tivesse por conteúdo a prática da eutanásia, certamente, ele, ainda assim, existiria, 

entretanto não seria válido em função do seu objeto ser ilícito perante o ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Outra definição doutrinária de testamento vital, desta feita, alertando para o fato de 

que não se deve confundi-lo com o testamento, instrumento jurídico disciplinado pelo Direito 

Civil brasileiro, encontra-se em Ernesto Lippmann: 

 

O testamento vital não deve ser confundido com o testamento civil. O testamento civil 

[...] diz respeito àquilo que se quer fazer com seu patrimônio, ou seja, para quem você 

deseja deixar, após a morte, os bens que foram adquiridos em vida. já o testamento 

vital visa ser eficaz em vida, indicando como você deseja ser tratado – do ponto de 

vista médico – se estiver em uma situação de doença grave e inconsciente. É uma 

declaração escrita da vontade de um paciente quanto aos tratamentos aos quais ele não 

deseja ser submetido caso esteja impossibilitado de se manifestar. [...]. Assim, o 

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

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

saúde316. 

 

Com relação à nomenclatura que titulariza o documento de declaração de vontade 

antecipada do paciente em situações de terminalidade de vida, verificamos que pode mudar, a 

depender do país que o institucionalizou. Como exemplo, o Brasil adotou o nome de testamento 

vital. Alguns doutrinadores discordam, dizendo que teria sido DAV´s, como já mencionado, 

em Portugal recebeu a alcunha de diretivas antecipadas de vontade, nos EUA, living will, na 

França, testament de vie ou directives antecipées, na Espanha o documento recebeu o nome de 

instrucciones previas de manifestación de voluntad, sobre los cuidados y el tratamento de su 

salud. 

O francês Rodolphe Eeman usa a expressão testament de vie (testamento de vida) 

para conceituar testamento vital, o que se supõe tenha sido expressão adotada pela lei francesa 

que a legalizou. Rodolphe Eeman, inicialmente, define testamento vital e, após, tece inúmeras 

críticas, inclusive, quanto ao uso da nomenclatura empregada para identificar o instrumento.  

                                                             
315 MONTEIRO FILHO, Ralpho Waldo de Barros. Negócio jurídico: vícios sociais. Curitiba: Juruá, 2007. pp. 

33-34. 
316 LIPPMANN, Ernesto. Testamento Vital: o direito à dignidade. São Paulo: Matrix, 2013. pp. 17-21. 
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Relata o doutrinador que o tema testamento vital foi tratado pela primeira vez em 

1998 sob o enfoque notarial, em um artigo escrito por C. De Busschere, e nesse período, o 

testamento vital, por influência da doutrina e da prática no Canadá e nos Países-Baixos 

(Holanda), era visto sobretudo com relação a eutanásia, por fim, afirma que a dicção testament 

de vie nem consta da lei da Bélgica que legalizou a eutanásia.  

Por ocupar um cargo na França de notário público, tece críticas quanto à 

nomenclatura usada para titularizar o instrumento, visto que sua concepção do significado da 

palavra testamento está relacionada ao Direito Civil francês. Rodolphe Eeman conceitua o 

testament de vie, mas não concorda que seja expressão adequada para definir o documento, por 

considerá-la contraditório, uma vez que testamento é a definição de um ato que deverá ser 

executado após a morte, não obstante, conceitua o testament de vie como “[...] um documento 

escrito por uma pessoa que prevendo a possibilidade de não poder exprimir a sua vontade, 

consigna as instruções e os seus desejos concernentes a fase final de sua vida”317 (Tradução do 

autor):  

 

Le testament de vie est um écrit par lequel une personne, prévoyant la possibilité de 

n´être plus à même d´exprimer as volonté, consigne ses instructions et ses souhaits 

concernant la phase finale de as vie. La denomination est une contradiction dans les 

termes, um testament étant par definition um acte qui ne devra être execute qu´après 

le décès du testateur (article 895 du Code civil), alors qu´ici il s´agit de dispositions 

à exécuter pendant as vie. Il s´agit probablement d´une mauvaise traduction de 

l´anglais living will, mais le terme est suffisamment répandu pour pouvoir être utilisé 

dans le sens indiqué318. 

 

Em seguida, Rodolphe Eeman, sem embargo, proclama que o testament de vie não 

é objeto de nenhuma definição legal; no mais, ele seria simplesmente a representação da livre 

expressão da liberdade individual, e, quanto ao seu conteúdo, é ilimitado, podendo comportar 

distintas vontades de caráter subjetivo que podem variar de pessoa a pessoa, a depender de seus 

anseios e inquietações. 

 

Le testament de vie ne faisant l´objet d´aucune definition légale, mais étant une simple 

expression. De la liberté individuelle, son contenue n´est pas limite, et peut varier 

d´une persone à l´autre selon ses préoccupations. 

 

Percebemos que parte da doutrina define testamento vital como o meio de exercer 

a liberdade de expressão e a autonomia da vontade, preservando a dignidade nos momentos 

derradeiros da existência humana. Alguns contestam a titularidade da nomenclatura usada pela 

                                                             
317 EEMAN, Rodolphe. La loi relative aux droits du patient dans la pratique notatiale. In: TAYMANS, Jean-

François. Liber Amicorum. Bruxelles: Éditions Larcier. 
318 Idem. 
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doutrina que o batizou de testamento vital ou living will e há, ainda, os que afirmam que 

diretivas antecipadas e testamento vital são dois documentos diferentes, um podendo fazer parte 

do outro. 

 

5.2.1 A legislação internacional 

No que tange às legislações dos países que já regulamentaram a matéria, algumas 

não se referem especificamente a testamento vital, para definir a declaração de vontade em que 

se expressa de modo voluntário e consciente para a escolha dos tratamentos de saúde a que 

deseja ou não ser submetido em situações de terminalidade de vida.  

Na Bélgica, o artigo 4, § 1º, do Capítulo III da Lei de 28 de maio de 2002 (vacatio 

legis de 4 meses), entrou em vigor dia 20 de setembro de 2002 e trata sobre a eutanásia. A lei 

prevê a expressão déclaration anticipées du pacient (declaração antecipada do paciente), e não 

testament de vie (testamento vital), a definindo-a como uma declaração antecipada pela qual 

toda pessoa maior e capaz pode, no caso de não poder manifestar sua vontade, consignar por 

escrito, em uma declaração, sua vontade de que um médico pratique uma eutanásia se esse 

médico constatar determinadas condições impostas pela lei.   

 

Loi du 28 mai 2001 – relative à l´euthanasie. 

[...] 

CHAPITRE III. De la déclaration anticipées. 

Art. 4. § 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne 

pourrait plus manifester as volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, as 

volonté qu´un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate: 

- qu´il est atteint d´une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; 

- qu´il est inconsciente; 

- et que cette situation est irréversible selon l´état actuel de la science. 

La déclaration peut designer une ou plusieurs personnes de confiance majeures, 

classées par ordre de préferérence, qui mettent le médecin traitant au courante de la 

volonté du patient319. 

 

Nesse mesmo capítulo, a lei belga descreve a forma, o conteúdo e as condições para 

que a declaração seja considerada válida. A eutanásia não foi descriminalizada na Bélgica, mas 

                                                             
319 Capítulo III – Da declaração antecipada. Art. 4. § 1º. Totó maior ou menor emancipado capaz pode, no caso de 

não poder manifestar sua vontade, consignar por escrito, em uma declaração, sua vontade que um médico pratique 

a eutanásia si esse médico constatar: - que a pessoa foi acometida de uma infecção acidental ou patologia grave 

incurável; - que está inconsciente; - e que essa situação é irreversível em face ao estado atual da ciência. A 

declaração pode designar uma ou mais pessoas de confiança maiores, colocadas em ordem de preferência, que 

colocaram o médico responsável pelo tratamento a par da vontade do paciente. (Tradução do Autor). Loi Relative 

à l´euthanasie, du 28 mai de 2002. In. BÉLGICA. Conseil d´Etat. Législation consolidée. Disponível em: 

<http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002052837>. 

Acesso em 12 dez. 2017.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002052837
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caso a eutanásia seja praticada respeitando-se todas as condições legais, o médico não 

responderá penalmente. 

Nos Países-Baixos (Holanda), a eutanásia foi legalizada em 12 de abril de 2001, 

pela Loi de controle d´interruption de la vie sur demande et l´aide au suicide (Lei de controle 

de interrupção da vida a pedido e ajuda ao suicídio – Tradução do Autor), passando a ter eficácia 

a partir do dia 1º de abril 2002, portanto, com uma vacatio legis de um ano. A lei foi fruto de 

uma evolução histórica que data dos anos 1970-80, com uma jurisprudência penal mais 

favorável à conduta dos médicos que realizarem a prática.  

É pertinente esclarecermos que a lei não despenalizou a eutanásia na Holanda, 

entretanto, se praticada pelo médico, esse não responde pelo crime, desde que tenha respeitado 

todas as recomendações para o ato. Da mesma forma que a legislação da Bélgica, a holandesa 

não usa as expressões testamento vital nem diretivas antecipadas de vontade, no entanto, 

recomenda que o paciente é obrigado a fazer uma declaração por escrito, demandando que se 

proceda com a eutanásia.  

Diz o art. 2º, 2., do Capítulo 2 da Loi de Contrôle de l´interruption de la vie sur 

demande et de l´aide au suicide, do dia 12 de abril de 2001 da Holanda, com vacatio legis de 

um ano, entrando em vigor de 1º de abril de 2002: 

 

2. Si le patient âge de seize ans ou plus n´est plus capable d´exprimer sa volonté, mais 

qu´avant d´être cet état, il était jugé capable d´apprécier convenablement ses intérêts 

em la matière et a fait une déclaration écrite dans laquelle il demande l´interruption 

de la vie, le médecin peut donner suíte à cette demande. Les critères de riguer visés 

au paragrafe 1 sont applicables par analogie320. 

 

Pelo conteúdo do art. 2.2, da lei holandesa, concluimos que não existe uma 

nomenclatura específica para designar a declaração de vontade a fim de para interromper a vida. 

Fica a cargo do paciente utilizar a forma que lhe seja mais conveniente para expressar a sua 

vontade, podendo ser por testamento vital, por vez o de diretivas antecipadas de vontade, ou, 

simplesmente, declaração de vontade de interrupção de vida ou dependendo da situação, 

declaração de vontade à ajuda de suicídio. 

A legislação portuguesa, não trata da eutanásia, uma vez que a prática não foi 

descriminalizada no País. Por essa razão, continua sendo uma figura delituosa, diferentemente 

                                                             
320 2. Se o paciente com 16 anos ou mais não é mais capaz de expressar sua vontade, mais antes de se encontrar 

nesse estado, ele foi julgado capaz de apreciar convenientemente seus interesses sobre a matéria e tiver feito uma 

declaração escrita na qual ele solicita a interrupção da vida, o médico pode dar prosseguimento a esse pedido. 

(Tradução do Autor). Loi sur le contrôle de l´interruption de la vie sur demande et de l´aide au suicide. In: PAYS-

BAS. Institut Européen de Bioéthique. Disponível em: <https://www.ieb-eib.org/fr/pdf/loi-euthanasie-pays-bas-

20010412-en-fr.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2017. 

https://www.ieb-eib.org/fr/pdf/loi-euthanasie-pays-bas-20010412-en-fr.pdf
https://www.ieb-eib.org/fr/pdf/loi-euthanasie-pays-bas-20010412-en-fr.pdf
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das leis da Bélgica e da Holanda. A lei n.º 25/2012 de Portugal estabelece o regime das diretivas 

antecipadas de vontade em matéria de cuidados de saúde, designando o modo como devem ser 

apresentadas, e cria o RENTEV – Registro Nacional do Testamento Vital. No artigo 2.º, 1 da 

referida lei estabelece que as diretivas antecipadas de saúde e testamento vital são 

 

[...] o documento unilateral e livremente revogável a qualquer momento pelo próprio, 

no qual uma pessoa maior de idade e capaz, que não se encontre interdita ou 

inabilitada por anomalia psíquica, manifesta antecipadamente a sua vontade 

consciente, livre e esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que deseja 

receber, ou não deseja receber, no caso de, por qualquer razão, se encontrar incapaz 

de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente321. 

 

A lei portuguesa, a pretexto de regular as diretivas antecipadas de saúde, conceituou 

testamento vital, descrevendo-o com características que o assemelham a uma espécie de 

contrato atípico, unilateral e revogável a qualquer tempo.  

Fato curioso é o caso da França, pois no país não existe uma lei específica tratando 

unicamente das diretivas antecipadas de vontade. A Lei Léonetti Claeys, de 2 de fevereiro 2016, 

modificou o Code de la Santé Public, incluindo novos artigos que instituíram os chamados 

novos direitos das pessoas doentes em fim de vida. Dentre esses direitos foram incluídas as 

diretivas antecipadas de vontade e todo o sistema de regulamentação.  

A exemplo das leis da Bélgica e Holanda, os novos artigos incluídos no Code de la 

Santé não mencionam a expressão testamento vital, preferindo-se a dicção diretivas antecipadas 

de vontade para definir o instrumento pelo qual o paciente terminal pode formalizar a sua 

declaração de vontade, pleiteando a suspensão ou a recusa a determinados tratamentos ou 

procedimentos médicos.  

O artigo 8 da lei francesa Léonetti Claeys modificou o artigo L. 1111-11 do Code 

de la Santé Public, que passou a ter a seguinte redação: 

 

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle 

serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment 

la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de 

la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte 

médicaux322. 

                                                             
321 Lei 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 Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV), n.º 25 

de 16 de julho de 2012. In: PORTUGAL. Diário da República n.º 136 de 2012.Disponível em: 

<https://dre.pt/application/file/a/179576>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
322 Toda pessoa maior pode redigir as diretivas antecipadas para no caso de uma ficar impossibilitado de exprimir 

a sua vontade. Essas diretivas antecipadas expressam a vontade da pessoa relativa ao seu fim de vida em que 

concerne as condições do prolongamento, da limitação, da cessação ou da recusa de tratamento ou das atitudes 

médicas. (Tradução do Autor). Loi Léonetti Claeys n.º 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits em 

faveur des malades et des personnes en fin de vie. In: FRANÇA. Textes législatifs et réglementaires. Disponível 

https://dre.pt/application/file/a/179576
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Por esse artigo, é possível se extrair uma definição de diretivas antecipadas. O Code 

de la Santé segue uma linha de concepção conceitual que se assemelha às demais leis citadas 

que regulamentaram a declaração de vontade do paciente terminal. Na França, directives 

anticipées ou diretivas antecipadas constituem o documento que toda pessoa maior pode redigir 

para o caso de um dia se encontrar impedido de expressar sua vontade. 

 Essas diretivas antecipadas expressam a vontade da pessoa em fim de vida 

concernente às condições de prolongamento, limitação, suspensão e recusa a tratamentos e 

procedimentos médicos.  

O artigo L. 1110-1 do Code de la Santé public considera a proteção à saúde um 

direito fundamental que deve ser implementado por todos os meios disponíveis em benefício 

de qualquer pessoa. As diretivas antecipadas fazem parte do Livro I, Título I: Direitos das 

pessoas doentes e dos usuários do sistema de saúde, Capítulo I: informações aos usuários do 

sistema de saúde e declaração voluntária de saúde, Seção 2: declaração de vontade dos doentes 

que recusam tratamento e doentes terminais (Section 2:Expression de la volonté des malades 

refusant um traitement et des malades em fin de vie) 

Fazendo-se uma interpretação do art. L. 1110-1 e do art. L. 1111-12 da lei Claeys, 

em conjunto, é possível imaginar que talvez a intenção do legislador francês fosse legalizar 

implicitamente a ortotanásia, ao estabelecer que é um direito do paciente em fim de vida, a 

recusa a tratamentos indesejados em fim de vida, devendo o médico ser obrigado a respeitar 

essa decisão, que deverá constar de uma declaração de vontade assinada pelo doente.  

A eutanásia continua proibida na França; entretanto, a lei que legalizou e 

disciplinou as diretivas antecipadas de vontade como o documento escrito que se faz necessário 

à formalização da declaração de vontade e que terá validade no caso do paciente encontrar-se 

incapacitado para tomar decisões referentes a prolongamento, interrupção, recusa a tratamentos 

terapêuticos, acabou por descrever a ortotanásia como a conduta a ser posta em prática pelo 

médico, a partir do momento em que tomar conhecimento da existência das diretivas 

antecipadas.  

Os artigos L. 1111-11 e L. 1111-12 do Código de Saúde Pública francês são 

exclusivamente dedicados às diretivas antecipadas e a ortotanásia, constando explicitamente a 

expressão directives anticipées no conteúdo descritivo do artigo. Neles constam a forma, prazo 

de validade, testemunhas, procuradores e demais condições de validade do documento. 

                                                             
em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id>. 

Acesso em: 12 jul. 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id
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A fim de proteger o direito à saúde, o Código de Saúde Pública francês prevê a 

possibilidade das diretivas antecipadas fazerem parte de um dossiê médico que irá favorecer a 

prevenção, a coordenação, a qualidade e a continuidade dos tratamentos médicos elaborados 

em conjunto com o beneficiário e as companhias de seguro de saúde (article L1111-14), 

vinculando a seguradora de saúde ao cumprimento das vontades relativas a doação de órgãos, 

de tecidos, e das diretivas antecipadas que compõem o dossiê médico. 

O testamento vital diretivas antecipadas de vontade (DAV) tiveram origem 

legislativa nos EUA - Estados Unidos da América - com a publicação da lei HR 4449 IH, 

intitulada de Pacient Self Determination Act de 1990323. Essa lei instituiu e regulamentou as 

diretivas antecipadas de vontade, expressão que aparece de forma explicita em seu conteúdo. 

Em meados dos anos de 1960 o advogado Luis Kutner, considerando mais adequado, cunhou 

as diretivas antecipadas de Living Will ou Testament de vie, no Brasil, Testamento Vital324. Em 

seguida surgiram na Califórnia o Power of Attorney e o Durable Power of Attorney. 

A doutrina estadunidense também contradiz a expressão living will usada por Luis 

Kutner para titularizar as diretivas antecipadas que constam do Patient Self Determination Act 

e tece críticas, dizendo que living will foi o nome popular usado para as diretivas de saúde. Essa 

é a concepção de Peter Campbell, que considera living will uma expressão popular para 

significar a possibilidade de alguém expressar suas decisões quanto aos tratamentos de saúde 

que deseja, fornecendo as orientações para alguém que deverá segui-las em situações críticas 

em que não se possa expressá-las.  

Segundo o autor, essas orientações não passam de avisos endereçados aos médicos 

com relação a tratamentos de saúde a que a pessoa quer ou não ser submetida. Campbell relata 

que em pouco tempo de sua existência essa simples declaração de vontade passou a ser um 

documento vinculativo e que é seguido em alguns Estados doa EUA,  

 
One of the common ways a person can address the possibility of not being able to 

make healthcare decisions personally is by providing direction to others. in their 

simplest form, these directions may be no more than advice to physicians and others 

to follow in critical healthcare decision making. a popular name for these directions 

is. A living will. in its short history it has evolved from a simple statement of 

nonbinding advice to a document that in some states must be followed325. 

                                                             
323 EUA. Pacient Self Determination Act de 1990. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/101st-

congress/house-bill/4449/text>. Acesso em 12 dez. 2017. 
324 ENGLERT; ORSHOVEN, Op. cit., p. 11-10. 
325 Uma das maneiras mais comuns em que uma pessoa na possibilidade de não ser capaz de tomar decisões de 

saúde pessoalmente é fornecendo instruções para outras pessoas. Na sua forma mais simples, essas instruções 

podem não ser mais do que diretivas para médicos e outras pessoas, que devem segui-las tomando decisões em 

situações críticas de saúde O nome popular para estas diretivas é testamento vital e na sua curta história, ele evoluiu 

a partir de uma simples declaração de vontade não vinculativa para um documento que em alguns estados deve ser 

https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/4449/text
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/4449/text
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Peter Campbell entende que a expressão testamento para designar as diretivas de 

saúde é inapropriada, dado que, assim, como no Direito Civil brasileiro, o termo testamento 

possui cunho estritamente patrimonial, surtindo efeitos somente após a morte do testador. 

Assevera o autor que, no Common Law, existe um grande número de decisões que acabaram 

por construir um corpo de leis pertinentes ao testamento como um documento no qual uma 

pessoa passa uma propriedade para outra, mas essa transmissão de bens só terá validade após a 

morte do declarante, ou seja, a vontade declarada só terá relevância após a morte, da mesma 

forma como funciona o testamento no Direito Civil brasileiro326. 

 O que se pretendeu quando foi idealizada a concepção de testamento vital foi tomar 

emprestado da lei ou do Direito um termo que expressasse uma declaração de vontade em que 

alguém pudesse registrar seus desejos em caso de incapacidade física. Considerando que o 

testamento no Direito Civil é um documento vinculativo após a morte, o testamento vital é um 

documento atípico que, para o ordenamento jurídico brasileiro, não vincula, apesar da doutrina 

assegurar seu caráter vinculativo.  

Nem por isso o testamento vital ou as diretivas de vontade de saúde deixam de 

possuir seu valor, porquanto foram a forma idealizada pela sociedade para uma pessoa expressar 

oficialmente o desejo referente aos tratamentos de saúde a que não gostaria de se submeter, em 

caso de inaptidão para tomar essa decisão, independente de servir como ferramenta útil, 

permitindo que as decisões de última vontade de ordem não patrimonial de alguém sejam 

preservadas. 

A lei mais recente que trata da declaração de vontade de saúde e legalizou o 

testamento vital é a italiana, Nº 2801, que dispõe sobre Norme in matéria di consenso informato 

e di disposizioni anticipate di tratamento (Regras sobre consentimento informado e provisões 

para tratamento antecipado), que passou a vigorar no dia 14 de dezembro de 2017, após mais 

de dez anos de discussões envolvendo três casos que tiveram repercussão na sociedade italiana, 

Piergiorgio WelBy, Eluana Englaro e DJ Fabo. 

                                                             

seguido. CAMPBELL, Peter. Choices for the journey: durabell power of attorney and healthcare décision making 

for religious. USA: The Catholic Health Association of the United States, 1980. p. 63. 
326 English common law has built up a vast body of law regarding will, but the law deals with content of a will 

only after the person making it is dead. a will has no use or effect over a person or his or her property during life. 

A will has relevance only after death. for example, a person can make a will is ready to be used and is validly 

executed, the person may give the property to one person. Ibid., p. 63. 
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A lei italiana do consenso informado e das disposições antecipadas de tratamento, 

assim como as demais leis citadas, com exceção da portuguesa, não usa o termo testamento 

vital, e preferiu adotar a expressão Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT (Disposições 

antecipadas de tratamento), que se assemelha a disposições antecipadas de tratamento. Uma 

peculiaridade desse diploma legal e que deve ser destacada foi a ênfase dada ao consentimento 

informado como um direito do paciente e uma forma de resguardar atuação a profissional do 

médico.  

A lei faz importantes considerações, mencionando que o consentimento informado 

promove a relação de confiança entre o médico e o paciente, fazendo parte da autonomia 

decisional do doente e a autonomia profissional do médico e sua responsabilidade (Art. 1. 1, 

Norme n.º 2801): 

 

È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che 

si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del 

aziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. 

Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti 

una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono 

coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile 

o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo327. 

 

A norma do consenso informado e das disposições de tratamento de saúde obriga 

que toda recusa ou renúncia aos tratamentos de saúde deve ser consignada no boletim médico 

e no registro de saúde eletrônico do paciente, sendo uma imposição legal e um direito do 

paciente à informação completa, atualizada e de modo compreensível do diagnóstico, 

prognóstico, benefícios e riscos dos testes de diagnósticos e tratamentos indicados de saúde ao 

paciente.  

O médico é obrigado a cumprir com essas exigências, e, ao tomar tais providências, 

estará isento em caso de recusa ou renúncia aos tratamentos de toda responsabilidade civil e 

penal (Art. 1.6, Norme N.º 2801). 

Acreditamos que, de modo implícito, a Norme Nº 2801, ao recomendar o médico a 

proceder com tratamentos que aliviem a dor, proibindo a obstinação terapêutica na fase final de 

vida do paciente, filiou-se à corrente que é favorável à ortotanásia como a conduta médica mais 

                                                             
327Tradução do Autor: A relação de cuidado e confiança entre o paciente e o médico é promovida e avaliada com 

base no consentimento informado em que se encontra a autonomia de decisão do paciente e a competente, 

autonomia profissional da responsabilidade do médico. Contribuem para o tratamento de cura, com base na 

respectiva competência, os profissionais de saúde que compõe a equipe médica. Em tal relação estão envolvidos, 

se o paciente desejar, sua família, ou o cônjuge, o seu convivente, ou alguém de sua própria confiança. Norme N.º 

2801 in matéria di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratamento. In. ITÁLIA. Senato della 

Repubblica. Disponível em: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01062643.pdf>. Acesso em: 12 

fev. 2018. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01062643.pdf
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correta  a ser adotada nessas situações, em virtude da obrigação do médico de usar de todos os 

meios apropriados para aliviar a dor, independentemente de recusa ou de renúncia do 

consentimento para o tratamento de saúde indicado.  

Entendemos que, ao proibir a obstinação terapêutica (distanásia) e ao obrigar o 

médico nos casos de prognósticos de doenças incuráveis e de morte iminente em curto prazo, a 

abster-se ou omitir-se de proceder com a suspensão de qualquer tratamento desarrazoado, 

desnecessário ou desproporcional, passando a aplicar protocolos médicos que recorram a 

sedação paliativa profunda e continua, associando-a à terapia da dor, desde que com o consenso 

do paciente (Art. 2, 1,2 e 3 da Norme nº 2801), ficou comprovada a legalidade da figura da 

ortotanásia, ainda que a expressão não tenha sido utilizada de forma explicitamente, 

 

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi 

per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al 

trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita 

un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina 

generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. 

2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, 

il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione 

delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze 

refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa 

profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del 

paziente. 3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della 

stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario 

elettronico328 

 

Por fim, o conceito de Disposições Antecipadas de Tratamento (DAT) faz parte do 

conteúdo do Art. 4.1: 

 
Disposizioni anticipate di trattamento) Art. 4. 1. Ogni persona maggiorenne e 
capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di 

autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle 
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà 
in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad 

accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sa nitari. 
Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che 

ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture 

                                                             
328 Tradução do Autor: 1. O médico, valendo-se de meios apropriados a condição do paciente, deverá se esforçar 

para aliviar o sofrimento, mesmo em caso de recusa ou retirada do consentimento para o tratamento indicado. Para 

esse propósito, será sempre garantido um tratamento apropriado para a dor, com a ajuda do clínico geral e o uso 

de cuidados paliativos de acordo com a lei de 15 de março de 2010, n.38. 2. No caso do paciente com prognóstico 

de uma doença incurável e um prazo curto de uma morte iminente. O médico deve abster-se de qualquer obstinação 

desarrazoada ou desproporcional. Caso o as dores sejam provenientes de um tratamento de saúde, o médico pode 

recorrer a sedação paliativa profunda e contínua em associação com uma terapia para tratar a dor, com o 

consentimento do paciente. 3. O uso da sedação paliativa profunda contínua ou a recusa do mesmo devem ser 

motivados e anotados no boletim médico e no registro de saúde eletrônico. Art. 2. 1,2,3 da Norme N.º 2801 in 

matéria di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratamento. In. ITÁLIA. Senato della Repubblica. 

Disponível em: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01062643.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2018. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01062643.pdf
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sanitarie. Norme N.º 2801 in matéria di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di tratamento329.  
Verificamos, pelo conceito concebido pela lei n. 2801, da Itália, que o sentido de 

disposições antecipadas de tratamento (DAT) assemelha-se, e muito, ao de diretivas 

antecipadas, idealizado pelas leis citadas. 

E o que diz a lei no Brasil com relação a diretivas antecipadas de vontade de saúde 

ou testamento vital? Para responder a essa questão, de início, é preciso que se esclareça que, no 

ordenamento jurídico brasileiro, até fevereiro de 2018, não se teve notícia de nenhum diploma 

legal regulando a matéria. 

É possível, entretanto, que se extraia a definição de testamento vital a partir da 

Resolução n.º 1.995 de 31, de agosto de 2012, do Conselho Federal de Medicina (CFM) que 

dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes.  

Como já mencionado, o CFM, considerando a inexistência de regulamentação sobre 

a matéria no contexto da área médica e a necessidade de disciplinar a conduta do médico, a 

relevância da questão da autonomia do paciente, a relação médico-paciente e os avanços 

tecnológicos que permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento 

do doente em estado terminal, sem trazer benefícios, e prevendo que essas práticas podem ter 

sido anteriormente recusadas pelo indivíduo, cuidou de 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”330(Art. 1°, Resolução 1.995). 

A resolução é enfática, assim como as leis de outros países já citadas, no sentido de 

que o médico é obrigado a seguir as diretivas antecipadas, estabelecendo as hipóteses de escusa 

do profissional de saúde.  A Resolução prevê, ainda, que as diretivas prevalecem, inclusive, 

sobre o desejo dos familiares, devendo ser todas as diretivas registradas pelo médico no 

prontuário do paciente.  

A Resolução 1.995 do CFM, a exemplo da Bélgica, Holanda, França e Itália, não 

menciona a expressão Testamento Vital, preferindo usar diretivas antecipadas, para designar a 

                                                             
329 Tradução do autor: O adulto capaz de entender e de querer, prevendo no futuro uma eventual incapacidade de 

autodeterminação e de compreender as informações médicas adequadas sobre as consequências de suas escolhas, 

pode, através do DAT, antecipar a declaração de sua vontade com relação ao tratamento de saúde, bem como o 

consentimento ou a recusa a testes para diagnóstico ou escolhas terapêuticas de tratamento individual de saúde. 

Devendo indicar uma pessoa de sua confiança, doravante denominado “administrador”, que ocupará seu lugar e 

representará frente ao médico e às instituições de saúde. In. ITÁLIA. Senato della Repubblica. Disponível 

em: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01062643.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2018 
330 Resolução 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina. Disponível em: < 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2017. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01062643.pdf
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declaração de vontade antecipada “[...] 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” (Art. 2º)331. 

A nomenclatura testamento vital que vem sendo usada por alguns doutrinadores, 

para designar as diretivas antecipadas, não consta do texto das resoluções do CFM, talvez sob 

a influência do termo cunhado por Luis Kutner e da referência feita pela lei portuguesa, que 

cita a expressão de forma explicita no seu conteúdo, seja a explicação plausível para justificar 

seu uso na doutrina brasileira. 

  

5.2.2 Tratamento fútil e inútil 

Muito se falou neste estudo sobre os avanços da Medicina e os novos rumos que 

vem tomando nas últimas décadas, sendo certo que, com as novas pesquisas e ajuda da 

tecnologia, é possível que a vida seja prolongada por tempo quase indeterminado às custas de 

terapias e cirurgias que em muitos casos aumentam a dor e o sofrimento do paciente, o que a 

Ética médica vem classificando de obstinação terapêutica ou distanásia 

São medidas repudiadas pelos conselhos regionais e federais de Medicina no Brasil, 

e que constam em resoluções recomendando aos médicos que tal prática deve ser abolida dos 

tratamentos designados aos pacientes terminais e incuráveis, e em situações diferentes apenas 

com a anuência do próprio paciente. 

Com o surgimento da Bioética, princípios como os da beneficência, não-

maleficência, da autonomia da vontade do paciente e a dignidade humana se transformaram nos 

pilares da conduta da Ética médica, os parâmetros a serem seguidos em todas as relações médico 

e paciente. Com essas novas referências, o médico, antes o único responsável pelas decisões 

que se referissem a procedimentos e tratamentos terapêuticos que deveriam ser administrados, 

passou a decidir em conjunto com o paciente qual o melhor tratamento e mais adequado em 

favor do melhor interesse do doente.  

Acontece que os termos "fúteis e inútil" se incluem nessas medidas chamadas de 

tratamentos extraordinários, desnecessários, e que não trazem benefícios para a cura do 

paciente, por não surtirem efeito algum, capaz de reverter o quadro de terminalidade de vida já 

iniciado. 

Outrossim, existe uma grande dificuldade de se definir o que seria um tratamento 

fútil ou inútil. A já muito mencionada Resolução 1805 do CFM, que regulamentou a 

                                                             
331 Resolução 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina. Disponível em: < 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2017. 
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ortotanásia, não utilizou nenhuma das expressões ao conceituá-la, limitando-se simplesmente a 

dizer que ao médico “[...] é permitido limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que 

prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável”.  

Relativamente à limitação ou suspensão de tratamento, a doutrina médica entende 

que são condutas recomendas em fase terminal de vida, como decisões médicas eticamente 

corretas: 

A limitação do tratamento tem um único escopo de não prolongar os processos 

agônicos, permitindo ao paciente morrer de sua causa de doença, portanto, não 

significa um ato eutanásico. Ao contrário, nessa fase terminal da doença é 

clinicamente apropriado e eticamente correto não prolongar o processo de morrer. O 

limite consiste na suspensão ou não-inicio (são consideradas eticamente equivalentes) 

da terapia como ventilação mecânica, RCP, intervenções cirúrgicas de urgência, 

diálise, terapia de suporte cardiocirculatório (farmacológico ou mecânico) às 

transfusões, antibioticoterapia, nutrição e hidratação artificiais332.  

 

Pelo fato de os termos inútil e fútil não terem, contudo, sido referidos no conteúdo 

para a definição de ortotanásia, verificamos que, ao se mencionar limitação ou suspensão de 

tratamentos, implicitamente, os fúteis e inúteis estariam nesse conceito. 

Carlos Henrique Debenedito Silva assevera que são termos para os quais, há muito 

se procura uma definição, e inúmeras existem, mas nenhuma é aceita universalmente como a 

mais correta. Sua concepção, na maneira mais simples, é que a “[...] futilidade médica refere-

se às intervenções que falham em restaurar, curar, paliar ou são incapazes de produzir algum 

benefício significativo, ainda que pouco, para o paciente”333. 

Debenedito Silva esclarece que a concepção, na área médica, de futilidade de 

tratamento é dividida em duas categorias, incluindo-se em uma delas o que chama de tratamento 

inútil, significando que as duas coisas não são sinônimas. 

O tratamento fútil, portanto, se divide em duas categorias, segundo Debenedito334: 

uma futilidade posterior que é a situação em que determinado tratamento foi por deveras 

tentado, mas não produziu efeitos, ou seja, falhou com o resultado a que se pretendia produzir. 

                                                             
332 SILVA, Carlos Henrique Debenedito. Quando o tratamento oncológico pode ser fútil? Do ponto de vista 

do saber-fazer médico. Disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_F

util_saber_fazer_medico.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018. 
333 Idem. Disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_F

util_saber_fazer_medico.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018 
334 Idem. Disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_F

util_saber_fazer_medico.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018 

 

http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_Futil_saber_fazer_medico.pdf
http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_Futil_saber_fazer_medico.pdf
http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_Futil_saber_fazer_medico.pdf
http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_Futil_saber_fazer_medico.pdf
http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_Futil_saber_fazer_medico.pdf
http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v04/pdf/401_410__Quando_o_Tratamento_Oncol%C3%B3gico_Pode_Ser_Futil_saber_fazer_medico.pdf
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E a futilidade preditiva que acontece quando existe a possibilidade de o tratamento ser “inútil”, 

consequentemente, não devendo nem ser tentado.  

Observamos que a diferença entre tratamento fútil e inútil é muito tênue, ao ponto 

de um ser confundido com o outro. Podemos extrair dos conceitos de futilidade posterior e 

futilidade preditiva é que a concepção médica com relação aos termos inútil e fútil tem mais 

ligação com o lapso em que é feito o diagnóstico ou foi tentado o tratamento. Assim, enquanto 

o fútil é aquele tratamento que foi tentado mais não surtiu efeitos, o tratamento inútil nem deve 

ser tentado, em razão da certeza preexistente de que ele não trará benefícios. 

O certo é que, como são vocábulos que admitem uma interpretação subjetiva dos 

envolvidos no momento decisório de qual tratamento ministrar, havendo dúvidas com relação 

aos tratamentos fúteis e inúteis que deverão ser ministrados, o médico pautado no princípio do 

melhor interesse do paciente e seguindo a recomendação da Resolução 1995/2012 do CFM, 

deve encaminhar o problema ao Comitê de Bioética que solucionará o conflito. 

 

5.3 TESTAMENTO VITAL E CONTRATO ULISSES 

Como já muito explicitado, é possível afirmarmos, pelas características que 

apresenta, que o testamento vital é um negócio jurídico em que um agente capaz declara sua 

vontade, livre, certa e consciente, visando a produzir efeitos jurídicos não patrimoniais, 

vinculando uma ou mais pessoas que deverão cumpri-lo, nos limites estabelecidos na lei. 

Por negócio jurídico entende César Fiuza: 

 

Negócio jurídico é toda ação humana combinada com o ordenamento jurídico, voltada 

a criar, modificar ou extinguir relações ou situações jurídicas, cujos efeitos vêm mais 

da atuação individual do que a lei. Assim, temos um contrato, qualquer que seja, um 

testamento etc. A vontade, condicionada à satisfação de necessidades ou desejos, é a 

principal fonte de efeitos. Trocando em palavras mais claras, negócios jurídicos são 

atos destinados à produção de efeitos jurídicos, desejados pelo agente e tutelados pela 

lei335. 

 

Sabendo-se que o testamento vital é um pacto, um acordo, para o Direito Civil, 

representa um negócio jurídico que possui a forma de um contrato, restando estabelecer qual a 

sua classificação legal. A priori, pode-se afirmar que não está tipificado na lei, devendo ser 

tipificado, portanto, um contrato atípico, fato que não invalida o documento.  

                                                             
335 FIUZA, Op. cit., pp. 199-200. 



121 
 

Em relação aos contratos atípicos, César Fiuza leciona que “[...] não se encontram 

tipificados na lei. [...]. Regem-se pelas normas da teoria geral das obrigações, da teoria geral 

dos contratos e, analogicamente, pelas normas de outros contratos similares”336. 

Aos contratos atípicos, existe norma positivada no Código Civil, o art. 425, o qual 

dispõe que “É lícita às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas 

neste Código”. Dessa norma subtende-se que, mesmo os contratos atípicos devem seguir as 

normas dos contratos típicos que forem análogos. Resumindo, em sendo o testamento vital um 

contrato atípico, para que tenha validade, deve seguir as normas estabelecidas para os contratos 

típicos analogicamente.  

Existe um tipo de contrato conhecido doutrinariamente como contrato Ulisses ou 

pacto de Ulysses, que muito se assemelha ao Testamento vital. A origem do nome Ulysses 

provém do poema épico grego Odisseia, escrito por Homero no século VIII a.C., que descreve 

as aventuras de Odisseu ou Ulysses (como era chamado no mito romano), que, ao retornar a 

sua cidade, Ítaca, ao final da guerra de Tróia, foi submetido a várias provas em sua viagem de 

retorno337. 

 A Medicina, inspirada em uma dessas aventuras, mais precisamente na que Ulysses 

enfrenta o canto das sereias, que diziam encantava os que ouviam, atirando-lhes para a morte, 

resolve, então, escutá-lo, mas para não ser atraído pelos cantos das sereias, ordena aos seus 

companheiros que tampe os seus ouvidos para não serem atraídos pelos cantos, e em seguida o 

amarre ao mastro no navio e, se ele viesse a pedir que o desamarrassem, firmassem ainda mais 

os laços que o amarravam, se mantendo fiéis as suas ordens, para que ele pudesse ouvir o canto 

das sereias. 

Foi daí, então, que surgiu o pacto de Ulysses ou contrato de Ulysses, aplicado em 

Medicina para designar as diretivas antecipadas particulares em relação a tratamentos 

psiquiátricos. É o tipo de contrato ou pacto em que um sujeito capaz, que possui transtornos de 

ordem psiquiátrica, e vem ao longo do tempo se submetendo a um tratamento que torne a sua 

vida nos planos familiar, profissional e social satisfatória, temendo uma recaída de seu 

transtorno mental que lhe retire a capacidade de sua autonomia, solicita ou autoriza, por uma 

declaração oral ou escrita, que não suspendam com o seu tratamento em caso de sua recusa a 

submetê-los, durante os períodos de surtos mentais338. 

                                                             
336 FIUZA, Op. cit., p. 461. 
337 HOMERO. Odisseia. 3. ed., São Paulo: Atena Editora, 2009. Livro XII. 
338 GIL, Roger. Pacte d´Ulysse l´autonomie à l´épreuve des directives anticipées. In: FRANÇA. Espace ethique 

poitoucharentes. Disponível em: <http://www.espace-ethique-poitoucharentes.org/obj/original_144754-pacte-d-

ulysse.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2018. 

http://www.espace-ethique-poitoucharentes.org/obj/original_144754-pacte-d-ulysse.pdf
http://www.espace-ethique-poitoucharentes.org/obj/original_144754-pacte-d-ulysse.pdf
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Fernando Araújo classificou de Pacto Antipsicótico o contrato Ulisses, definindo-o 

como: 

 

“Contrato Ulisses” é aquele pacto mediante o qual uma pessoa se vincula, por tempo 

determinado ou em circunstâncias especificadas, e sem dependência de uma 

contraprestação especifica, a acatar a vontade de outrem (o beneficiário) tal como ela 

é manifestada num determinado momento, em detrimento do ulterior arrependimento 

do beneficiário (expresso nas circunstâncias especificadas) ou da vontade declarada, 

pelo beneficiário, de antecipar o termo do contrato, ou de rescindi-lo. Trata-se de um 

contrato unilateral, na medida em que predomina a vinculação de uma das partes, sem 

que essa vinculação dependa da existência de qualquer contraprestação a cargo do 

beneficiário. Na sua formulação mais simples, trata-se de um contrato que visa 

prevenir inconsistências volitivas do beneficiário, evitando que dessas inconsistências 

possam resultar lesões do interesse dele – um interesse formulado no presente, mas 

projectado no futuro”339. 

 

A similaridade entre o testamento vital e pacto Ulysses está em os instrumentos 

tratarem das diretivas antecipadas de saúde. Ambos dizem respeito a recusas quanto aos 

tratamentos terapêuticos. Existe, entretanto, uma grande diferença no que tange ao teor da 

ordem mandamental. Enquanto no testamento vital a diretiva é para que se suspendam os 

tratamentos, estando o paciente incapacitado nesse momento para expressar a autonomia de sua 

vontade, nos casos de terminalidade de vida, de outro lado, no contrato Ulisses ou pacto 

Ulysses, a ordem é exatamente contrária, ou seja, é para, no caso do paciente encontrar-se em 

surto psicótico, que lhe retire a autonomia para decidir; em ele se recusando a receber os 

tratamentos que já vinha seguindo quando no seu estado normal de saúde mental, que essa 

recusa não seja atendida pela pessoa que será a responsável para cumprir com o pacto. 

Comparando os dois instrumentos, é possível identificar que as diretivas 

antecipadas de saúde são inerentes a ambos, e constituem todo um conjunto que não está 

limitado à obstinação desarrazoada a determinados tratamentos de fim de vida. 

Resumindo, no testamento vital, a manifestação da vontade do paciente está 

centrada na recusa a tratamentos que lhe tragam sofrimento, e não acrescentem nenhum 

benefício que possa interferir na sua cura, quando esta não é mais possível em situações de 

terminalidade de vida. No contrato Ulysses, o paciente, manifesta a sua vontade de que seus 

tratamentos não sejam suspensos, mesmo contra a vontade, em situações temporárias de surtos 

psicóticos.  

Acreditamos que, se o meio escolhido para a manifestar a declaração de vontade, 

tanto no testamento vital quanto no contrato Ulisses, for a forma escrita, possuem a proteção 

                                                             
339 ARAÚJO, Fernando. O contrato Ulisses -I: O pacto Anti-psicótico. Revista Jurídica Luso-Brasileira. 

Lisboa, ano 3, n. 2. pp. 165-217, 2017. 
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constitucional no art. 5º, inciso II, “[...] ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

senão em virtude de lei”, e , se não existe lei especifica regulamentando os dois instrumentos, 

e o objeto da manifestação de vontade em ambos os documentos não encontra objeção legal, 

são lícitas as duas modalidades de contrato.  

Ademais, o art. 5º, III da CF/88 dispõe que “[...] ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante”, e o art. 15 do Código Civil diz que: “Ninguém 

pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica”.  

Persiste, no entanto, a dúvida, na hipótese do testamento vital, a respeito do 

momento de sua possível revogabilidade, ou seja, apesar de ser exigida a declaração de vontade 

na sua configuração expressa, subtendendo-se ser a forma escrita para a sua constituição, 

podemos admitir que, para sua revogação, sejam possíveis modos menos formais e, a qualquer 

tempo, mesmo momentos antes de, por exemplo, o paciente se submeter a procedimento de 

risco. 

 

5.4 REQUISITOS E FORMAS DE VALIDADE  

No Brasil, o testamento vital, ainda que registrado em cartório e preenchidas todas 

as formalidades legais, poderá ser descumprido por quem quer que seja, colocando em dúvida 

a sua validade na órbita jurídica brasileira. Assegura Luciana Dadalto, no entanto, que, apesar 

da inexistência de norma jurídica sobre a matéria, é possível que se defenda a validade do 

documento com amparo em uma interpretação integrativa sustentada nas normas 

constitucionais e infraconstitucionais340.  

Assegura a autora que 

 

Os princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III) e da 

Autonomia (princípio implícito no art. 5º, bem como a proibição de tratamento 

desumano (art. 5°, III) alicerçam as DAV. Isto porque, as DAV são uma forma de 

expressão de autonomia do indivíduo, além de serem instrumento garantidor da 

dignidade341. 

 

Os argumentos da doutrinadora são de todo pertinentes e devem ser levados em 

consideração, ao ser examinada a validade do testamento vital. Existe na legislação civil, 

entretanto, dispositivo que especificamente traz três requisitos necessários para que uma 

declaração de vontade tenha validade no ordenamento jurídico pátrio: agente capaz, objeto 

                                                             
340 DADALTO, Luciana. Aspectos registrais das diretivas antecipadas de vontade. Revista Civilistica. Rio de 

Janeiro, ano 2, n. 4, pp. 1-9, jul./dez. 2013 
341 Idem. 
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lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (artigo 104, 

incisos I, II e III do Código Civil). Dito isso, o testamento vital para ser considerado válido 

deve estar em consonância com essa norma jurídica, devendo preencher todos os requisitos 

exigidos. 

Quanto à formação dos contratos, César Fiuza leciona que esses “[...] se formam a 

partir de manifestação de vontade, tal manifestação podendo ser expressa ou tácita”342.  

O art. 107 do Código Civil diz que “A validade da declaração de vontade não 

dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”, portanto, à luz dessa 

norma jurídica, o testamento vital, ao adotar de acordo com a doutrina, a forma escrita para a 

declaração de vontade, só irá garantir maior segurança jurídica e efetividade ao negócio 

jurídico, quanto aos efeitos que deseja produzir, sendo perfeitamente válido no que tange ao 

requisito forma.  

Outrossim, a Resolução 1.995/2012 do CFM dispõe no art. 1º que as “[...] diretivas 

antecipadas de vontade, como o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados 

pelo paciente...” (grifo do autor), deixam implícito que a forma escrita é a recomendada para 

que se formalize o testamento vital. 

Até meados de fevereiro de 2018, os instrumentos que dispõem sobre ortotanásia e 

diretivas antecipadas de vontade (DAV´s), com relação a tratamentos terapêuticos de saúde no 

Brasil, são as Resoluções nºs 1.805/2006 e 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina343, a 

lei nº 10.241/99, do Estado de São Paulo344 (art. 2º, IV, “g”, VII, IX, XXIII e XXIV), lei nº 

16.279/2006, do Estado de Minas Gerais345, e a lei nº 14.254/2003, do Estado do Paraná346. 

Apesar de a Resolução 1.995/2012 ter regulamentado as diretivas antecipadas no 

Brasil, deixando implícita a forma escrita para a manifestação de vontade prévia do paciente, 

                                                             
342 FIUZA, Op. cit., p. 437.  
343 Diz o artigo 1º da Resolução 1.805/2006 que “É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a 

vontade da pessoa ou de seu representante legal”. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm>. Acesso em: 15 jan. 2017 
344 BRASIL. Lei n.º 10.241/99 do Estado de São Paulo, dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das 

ações de saúde no Estado e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/saudelei10241.htm>. Acesso em: 

28 out. 2017. 
345 BRASIL. Lei n.º 16.279/2006 do Estado de Minas Gerais, dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos 

serviços públicos de saúde no estado. Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=16279&ano=2006>. 

Acesso em: 28 out. 2017. 
346 BRASIL. Lei n.º 14.254/2003 do Paraná, dispõe sobre a Prestação de serviço e ações de saúde de qualquer 

natureza aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=735&indice=1&totalRegist

ros=1>. Acesso em: 28 out. 2017. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/saudelei10241.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=16279&ano=2006
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=735&indice=1&totalRegistros=1
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=735&indice=1&totalRegistros=1
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não foi ela a única a fazê-lo, pois o Código de Ética Médica Resolução nº 1.931 do CFM, de 17 

de setembro de 2009, traz em seu artigo 41, parágrafo único, a seguinte recomendação:  

 

Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados 

paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou 

obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na 

sua impossibilidade, a de seu representante legal347 (grifo do autor). 

 

Denota-se, pelo conteúdo desse instrumento que, além de entender a legitimidade 

da ortotanásia ou morte digna, como um direito do paciente terminal, e que deve ser respeitado, 

com base no princípio da dignidade humana348, e nos princípios éticos da Bioética, visto que 

tal prática é recomendada aos médicos brasileiros em casos de terminalidade de vida, antecedeu 

a Resolução 1.995, exigindo como requisito formal a declaração de vontade escrita prévia do 

paciente terminal, ainda que de maneira implícita. 

 

5.5 OBJETO DO TESTAMENTO VITAL E O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

ATUAL 

O Código Civil ordena para que o negócio jurídico tenha validade, no art. 104, 

inciso II, que seu objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável. Já muito 

mencionamos que, ao se analisar o objeto da declaração de vontade no testamento vital, 

persistem controvérsias que põem em dúvida a sua validade.  

A incerteza quanto à legitimidade da ortotanásia no ordenamento jurídico brasileiro 

tem sido a pecha alegada por aqueles que defendem ser o testamento vital inválido em virtude 

de seu objeto ser ilícito, considerando ser ilegal a declaração de vontade antecipada de uma 

pessoa veiculada no documento que tenha por fundamento a autorização para em situações de 

terminalidade de vida. 

Acontece que a conduta médica descrita pelo paciente terminal expressamente 

manifestada nas diretivas prévias de vontade se enquadra, como já também muito realçado, no 

conceito de ortotanásia propagado na Resolução 1.805/2006. 

                                                             
347 Código de Ética Médica. Disponível em: 

<http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=8822>. Acesso em: 15 jan. 

2017. 
348 Segundo Roxana Borges, “A concepção de dignidade humana que nós temos liga-se à possibilidade de a pessoa 

conduzir sua vida e realizar sua personalidade conforme sua própria consciência, desde que não sejam afetados 

direitos de terceiros. Esse poder de autonomia também alcança os momentos finais da vida da pessoa”. BORGES, 

Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer dignamente: eutanásia, ortotanásia, consentimento informado, 

testamento vital, análise constitucional e penal e direito comparado. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. 

Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001. pp. 283-305. 

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=8822
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E foi exatamente por permitirem a ortotanásia, que as Resoluções 1.805/2006 e 

1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina, foram impugnadas nas Ações Civis Públicas 

(ACP), processos números 2007.34.00.014809-3 e 1039-86.2013.4.01, respectivamente, em 

que o Ministério Público Federal (MPF) aduziu serem inconstitucionais e ilegais, por 

disciplinarem matérias que somente poderiam ser regulamentadas pela União.  

Na ACP relacionada à Resolução 1.805, o MPF alegou estar regulamentando uma 

conduta que é tipificada como crime. O CFM contestou dizendo que não se tratava de eutanásia, 

e sim ortotanásia, que não é considerada crime. Discutiu-se, então, a legitimidade da ortotanásia 

como objeto de validade da declaração de vontade do testamento vital. 

O juiz da causa, ao sentenciar, asseverou entender que a Resolução 1.805/2006, ao 

regulamentar “[...] a possibilidade de o médico limitar ou suspender procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do doente na fase terminal de enfermidades graves e 

incuráveis não ofende o ordenamento jurídico brasileiro”. Disse, também, compreender que a 

ortotanásia não caracteriza o crime de homicídio, ainda, que privilegiado, visto que a conduta 

não se confunde com eutanásia, distanásia ou a mistanásia, justificando as razões de seu 

entendimento na sentença349, como se segue: 

 

À guisa de introdução, teceremos comentários sobre conceitos que influenciam 

diretamente a opinião ministerial ora externada e o desfecho desta ação. Considera-se 

eutanásia a provocação da morte de paciente terminal ou portador de doença 

incurável, através de ato de terceiro, praticado por sentimento de piedade. Na hipótese, 

existe doença, porém sem estado de degeneração que possa resultar em morte 

iminente, servindo a eutanásia, para, justamente, abreviar a morte, por sentimento de 

compaixão. A eutanásia não conta com autorização legal em nosso país, configurando 

a prática o crime de homicídio doloso, podendo ser tratado como modalidade 

privilegiada, em razão do vetor moral deflagrador da ação350. 

 

Em seguida, o magistrado conceituou a distanásia: 

 

Já a distanásia é o prolongamento artificial do estado de degenerescência. Ocorre 

quando o médico, frente a uma doença incurável e ou mesmo à morte iminente e 

inevitável do paciente, prossegue valendo-se de meios extraordinários para prolongar 

o estado de “mortificação” ou o caminho natural da morte. A distanásia é, 

frequentemente, resultado da aplicação de meios não ortodoxos ou usuais no 

protocolo médico, que apenas retardarão o momento do desenlace do paciente, sem 

trazer-lhe chances de cura ou sobrevida plena, e, às vezes, provocando-lhe maior 

sofrimento351.  

 

                                                             
349 SENTENÇA. Ação Civil Pública N.º 2007.34.00.014809-3. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/dl/sentenca-resolucao-cfm-180596.pdf>. Acesso em 12 dez. 2017. 
350 SENTENÇA. Ação Civil Pública N.º 1039-86.2013.4.01.3500. Disponível em: 

<http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf>. 

Acesso em: 12 dez. 2017. 
351 Idem  

https://www.conjur.com.br/dl/sentenca-resolucao-cfm-180596.pdf
http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf
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E afirmou que a ortotanásia é uma conduta que se encontra entre a eutanásia e a 

distanásia, divergindo de ambas, passando a conceituá-la: 

 

No meio das duas espécies, figura a ortotanásia, que significa a morte “no tempo 

certo”, conceito derivado do grego “orthos” (regular, ordinário). Em termos práticos, 

considera-se ortotanásia a conduta omissiva do médico, frente a paciente com doença 

incurável, com prognóstico de morte iminente e inevitável ou em estado clínico 

irreversível. Neste caso, em vez de utilizar-se de meios extraordinários para prolongar 

o estado de morte já instalado no paciente (que seria a distanásia), o médico deixa de 

intervir no desenvolvimento natural e inevitável da morte. Tal conduta é considerada 

ética, sempre que a decisão do médico for precedida do consentimento informado do 

próprio paciente ou de sua família, quando impossível for a manifestação do doente. 

Tal decisão deve levar em conta não apenas a segurança no prognóstico de morte 

iminente e inevitável, mas também o custo-benefício da adoção de procedimentos 

extraordinários que redundem em intenso sofrimento, em face da impossibilidade de 

cura ou vida plena352.  

 

Asseverou, ademais, que a ortotanásia não se confunde com a eutanásia passiva, 

visto que a conduta omissiva do médico na ortotanásia não possui nexo causal com o efeito 

morte: 

 

A ortotanásia não se confunde com a chamada eutanásia passiva. É que, nesta, é a 

conduta omissiva do médico que determina o processo de morte, uma vez que a sua 

inevitabilidade ainda não está estabelecida. Assim, os recursos médicos disponíveis 

ainda são úteis e passíveis de manter a vida, sendo a omissão do profissional, neste 

caso, realmente criminosa. A eutanásia, assim, na forma ativa ou passiva, é prática 

que provoca a morte do paciente, pois ainda não há processo demorte instalado, apesar 

do sofrimento físico e/ou psicológico que possa atingir o paciente. No entanto, a 

omissão em adotar procedimentos terapêuticos extraordinários quando a morte já é 

certa (ortotanásia), não produz a morte do paciente, uma vez que nenhum ato do 

médico sobre ele poderá evitar o evento do desenlace353.  

 

Posteriormente, achou conveniente elucidar o significado da conduta classificada 

por mistanásia: 

 

Por sua vez, a mistanásia, também chamada de “eutanásia social”, é a morte 

provocada por problemas de infra-estrutura da saúde pública, que atinge direta e 

conscientemente a parcela mais pobre da população, que menos tem acesso a 

adequados recursos. Nem de longe tem relação com a ortotanásia, que é prática 

adotada pelo médico, com a anuência de quem de direito, não por imperativos de falta 

de mecanismos (aqui, sequer de anuência se cogita), mas por imperativo – ético e de 

consciência – de que, sendo inútil adoção de recursos terapêuticos extraordinários, é 

desnecessário impor maior sofrimento ao paciente terminal354. 

                                                             
352 SENTENÇA. Ação Civil Pública N.º 1039-86.2013.4.01.3500. Disponível em: 

<http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf>. 

Acesso em: 12 dez. 2017. 
353 Idem. Disponível em: <http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-

testamento-vital.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
354 Idem. Disponível em: <http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-

testamento-vital.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
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Ao final, o Juiz Roberto Luis Luchi Demo julgou improcedente a Ação Civil 

Pública, por chegar à conclusão de que não vislumbrava na Resolução 1.805 do CFM nenhuma 

ilegitimidade, reconhecendo a validade e a eficácia da ortotanásia. 

Essa foi a primeira grande vitória para o Conselho Federal de Medicina e para os 

defensores de que a ortotanásia não constitui crime algum, devendo a sua prática ser incentivada 

aos médicos, nos casos de terminalidade de vida, com base no princípio da dignidade humana, 

da beneficência, não-maleficência e da autonomia da vontade do paciente. 

Com essa decisão, o testamento vital passou a ter uma força maior no ordenamento 

jurídico, por se tratar de uma sentença judicial que lhe garantiu amparo legal, reconhecendo a 

licitude, a validade e a eficácia do seu objeto, externado na declaração de vontade 

consubstanciada na ortotanásia. Assim, o testamento vital preencheu mais uma exigência legal 

para a validade do negócio jurídico, a confirmação da licitude de seu objeto, art. 104, inciso II, 

do Código Civil brasileiro. 

Não foi, entretanto, com ACP da Resolução 1.805 que ficaram resolvidas as 

controvérsias com relação à ortotanásia. As diretivas antecipadas de vontade foram 

impugnadas, mais uma vez, desta feita, na ACP n.º 1039-86.2013.4.01, impetrada contra a 

Resolução 1.995/2012 do CFM, em que o Ministério Público Federal (MPF) alegou ter incidido 

em inconstitucionalidade e ilegalidade, por ter instituído as diretivas antecipadas de vontade, a 

serem externadas pelos próprios pacientes e que deveriam prevalecer sobre quaisquer pareceres 

médicos e desejos dos familiares, e, ainda,  a Resolução havia sido omissa quanto a requisitos 

essenciais, como o estabelecimento de pontos relativos ao paciente, limite temporal de validade 

das diretivas, formas de revogação, critérios de participação da família e o instrumento utilizado 

para o registro da vontade do paciente.  

Os pedidos do MPF também foram julgados improcedentes nessa ação. O Juiz 

fundamentou a decisão, esclarecendo de início que a Resolução não regulamentava somente as 

diretivas antecipadas de vontade de pacientes terminais ou que optem pela ortotanásia, pois foi 

mais além, destinou-se também a qualquer paciente que venha a ficar incapacitado para 

expressar a sua vontade.  

Entendeu que, dado o vazio legislativo, as diretivas antecipadas de vontade não 

encontram vedação no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a Resolução apenas 

regulamenta a conduta médica perante a situação fática de o paciente externar a sua vontade 

quanto aos cuidados e tratamentos médicos que deseja ou não receber, na hipótese de encontrar-

se incapacitado para exprimir a sua vontade. 
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Considerou que dita Resolução 1.995 é compatível com o princípio da autonomia 

da vontade, podendo o paciente decidir sobre tratamentos terapêuticos que deseja ou não, visto 

que “[...] ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico 

ou a intervenção cirúrgica”, norma prevista no artigo 5º do Código Civil, com o princípio da 

dignidade humana e se coaduna perfeitamente com a proibição de submissão de quem quer que 

seja a tratamento desumano e degradante (Constituição Federal de 1988, art. 1º, inciso III, e art. 

5º, inciso III)355. 

 

5.6 A CAPACIDADE DO AGENTE - BRASIL, ITÁLIA, BÉLGICA, PORTUGAL, FRANÇA 

E HOLANDA. 

Dos requisitos legais de validade da declaração de vontade do paciente terminal 

para formalizar o testamento vital, em consonância com as Resoluções 1.805 e 1.995 do CFM, 

já foram analisados a forma e seu objeto, restando investigar a capacidade do declarante 

(agente), à luz do art. 104, inciso I do Código Civil brasileiro (CCB). 

 

5.6.1 No Brasil 

 A capacidade civil do agente para realizar um negócio jurídico é regulada nos 

primeiros artigos do CCB. Tratando-se do testamento vital, necessário se faz que seu declarante 

seja capaz, ou estivesse em pleno gozo de sua capacidade quando formalizou o documento. 

Sendo o declarante capaz, ele poderá fazer declaração de vontade. 

Dispõe o CCB no art. 1º que “[...] toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 

ordem civil”. o art. 3º elegeu, porém, aqueles absolutamente incapazes para exercer quaisquer 

atos da vida civil, os menores de 16 (dezesseis anos). Significa, então, que o testamento vital 

encontra no requisito agente capaz para sua validade o primeiro empecilho que pode invalidar 

o documento, se porventura a declaração de vontade tiver sido feita por pessoa com idade igual 

ou menor do que a estipulada pela norma civil. Supre-se a incapacidade do menor pela 

representação. 

O artigo 4° do CCB relaciona como aqueles relativamente incapazes para praticar 

certos atos ou à maneira de exercê-los, os: maiores de dezesseis anos e menores de dezoito 

anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não possam exprimir a sua vontade e os pródigos. Para esses casos a lei civil exige 

                                                             
355 SENTENÇA. Ação Civil Pública N.º 1039-86.2013.4.01.3500. Disponível em: 

<http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf>. 

Acesso em: 12 dez. 2017. 
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um representante legal ou um assistente para representá-los nos negócios jurídicos, a falta dessa 

representação, torna o contrato ou negócio nulo, invalidando-o de pronto. Assim, verbera o art. 

166 do CCB que é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, 

e o art. 171 estabelece que é anulável o negócio jurídico celebrado por agente relativamente 

incapaz.  

As Resoluções 1.805 e 1.995 e o Código de Ética médica não dispuseram 

explicitamente da capacidade do declarante no testamento vital; não obstante, a Resolução 

1.995, ao 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” (grifo do autor), deixa implícito que o paciente, à época que formulou as diretivas 

antecipadas, estava em pleno gozo de sua capacidade mental. Assim, para que o documento não 

seja considerado nulo ou anulável, exige-se a capacidade do declarante, devendo seguir as 

normas de regramento do CCB quanto à capacidade do agente. De outra modo, o testamento 

vital será considerado inválido, em função da incapacidade do declarante.    

 

5.6.2 Na Itália 

A lei mais recente que regulamentou as diretivas antecipadas de vontade (DAT) ou 

testamento vital, foi a de n.º 2801, que passou a vigorar a em dezembro de 2017, nela está 

expresso no art. 4.1, a exigência do agente capaz para poder expressar a sua vontade nas DAT, 

ressalvando que o declarante pode também indicar uma pessoa, que ocupara seu lugar e o 

representará em relação ao médico e a escolha dos ou recusa de tratamentos terapêuticos no fim 

da vida. 

O art. 3º da Lei 2801 trata especificamente dos menores e dos incapazes, e lhes 

garante também o direito de fazer escolhas de saúde, desde que seja informada de forma 

consistente e de acordo com a sua capacidade de se colocar em posição de expressar a sua 

vontade. O item 2, desse mesmo artigo, dispõe que a declaração de vontade da criança deve ser 

expressa e com a assistência de um responsável ou pessoa da família, levando-se em conta a 

vontade do menor, em relação à sua idade e grau de maturidade, tendo como objetivo a proteção 

da saúde psíquico-física e a vida da criança em respeito a sua dignidade. 

 

5.6.3 Na Bélgica 

Na lei da Bélgica, de 28 de maio de 2002, relativa a eutanásia, a capacidade do 

agente é tratada no capítulo III, art. 4. § 1º.  Todo maior ou menor emancipado capaz pode, para 
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o caso em que não possa manifestar a sua vontade, consignar por escrito, em uma declaração, 

sua vontade de que um médico pratique a eutanásia, entretanto, a lei enumera as condições em 

que o médico, mesmo existindo a declaração do paciente, deve constatar antes de proceder com 

a conduta. 

É permitido pela lei que o declarante designe uma ou mais pessoas de confiança 

maiores, classificadas em ordem de preferência, que manterão o médico responsável informado 

da vontade do paciente. Cada pessoa de confiança ocupa o lugar daquela que a precede na 

declaração em caso de recusa, impedimento, ou incapacidade ou de morte. Os médicos e 

cuidadores que tratam do paciente não podem ser designados como pessoas de confiança (Art. 

4. § 1º).  

 

5.6.4 Em Portugal 

Em Portugal, a Lei 25/2012 que regulou as diretivas de vontade, designadamente 

sob a forma de testamento vital, tratou da capacidade do declarante, no art. 2°, 1, exigindo 

expressamente, que deve ser uma pessoa maior de idade e capaz, que não se encontre interditada 

ou inabilitada por anomalia psíquica. 

 

5.6.5 Na França 

Na França a Lei n.º 2016-87, que regulamentou as diretivas antecipadas, dispõe no 

art. 8º que modificou o art. L. 1111-11 do Código de Saúde Pública, que a pessoa para redigir 

as diretivas antecipadas de vontade deve ser maior e capaz.  

 

5.6.6 Na Holanda 

A Holanda foi o primeiro país a legalizar a eutanásia voluntária, a Lei do 12 de abril 

de 2001, de controle à eutanásia voluntária e do suicídio assistido, em virtude da vacatio legis 

de um ano, só entrou em vigor em 1º de abril de 2002. O capítulo 2, que dispõe dos critérios 

que o médico deve seguir para proceder com a eutanásia voluntária ou suicídio assistido, traz, 

no artigo 2º.2, a norma que modificou o art. 293 do Código Penal, regulando a capacidade do 

agente para exprimir a declaração de vontade, autorizando a eutanásia voluntária ou suicídio 

assistido, prevendo três hipóteses de capacidade do agente para redigir a declaração de vontade.  

Na primeira, é permitido ao paciente com idade igual ou superior a dezesseis anos 

que, não estando mais capaz de exprimir sua vontade, tenha antes de se encontrar nesse estado 

sido julgado capaz de apreciar adequadamente seus interesses sobre a matéria e tenha feito a 
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declaração escrita antecipada, na qual solicita a interrupção de sua vida, podendo, a partir dessa 

declaração, o médico dar prosseguimento à execução da conduta.  

A segunda hipótese é a do paciente menor de dezesseis a dezoito anos e que era 

capaz de apreciar adequadamente seus interesses com relação à eutanásia ou suicídio assistido. 

O médico pode dar prosseguimento à vontade declarada após a autorização de um parente ou 

um tutor. 

A lei trata, ainda, da terceira hipótese de capacidade, a do paciente menor de idade, 

de doze a dezesseis anos que, se julgado capaz de administrar convenientemente seus interesses 

em relação à matéria, também pode o médico, seguido da autorização do pai ou dos pais com 

poder parental ou tutor, concordando com a eutanásia voluntária ou suicídio assistido. 

Em todas essas hipóteses, a lei exige, além da capacidade para apreciar seus 

interesses e da idade para exprimir a declaração de vontade, outros critérios que o médico deve 

obedecer, listados no art. 2.1, letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”.  

 

5.7 REGRAS DE VALIDADE: FORMA, LIMITE TEMPORAL DE VIGÊNCIA, 

REVOGABILIDADE, MODIFICAÇÃO E EFICÁCIA DO TESTAMENTO VITAL NA 

ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA 

Os requisitos formais e a capacidade do paciente para expressar a as diretivas de 

vontade antecipadas já foram estudadas neste capítulo, não sendo exigido esse registro como 

um instrumento de manifestação de vontade, indispensável para a validade das diretivas (art. 

2º, §5º da resolução 1.995/2012), mas é recomendável que conste no prontuário médico o 

registro das diretivas antecipadas de vontade do paciente (art. 2º, § 4º). 

No que se refere à vigência temporal das diretivas, dita Resolução 1.995/2012, mais 

uma vez foi omissa, todavia, não há que se exigir vigência temporal, dado que o paciente é livre 

para manifestar sua vontade, a qualquer tempo e independentemente da forma, mesmo nova 

decisão contrária sobre o tipo de tratamento a que deseja ou não se submeter, conforme já 

adiantado. 

A invalidade das diretivas não pode ser alegada tomando por base o art. 2º, § 3º da 

Resolução 1.915/2012, ao prever que a vontade do paciente deve prevalecer sobre a dos 

membros familiares, com amparo nos princípios da autonomia da vontade, dignidade humana, 

e de proibição a submissão à tortura e tratamentos desumanos e degradantes, todos positivados 

na CF/88.  
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Além das normas constitucionais mencionadas, atenta-se, ainda, para o fato de que 

a família está convidada a participar de todo o processo de investigação acerca da existência de 

declaração de vontade antecipada do paciente, quando não houver registro formal a respeito. 

Ademais, mesmo havendo registro da declaração de vontade do paciente registrada 

no prontuário, nada impede que os parentes e familiares tenham acesso a todas informações 

sobre os tratamentos a que o doente vem sendo submetido, podendo buscar em juízo a tutela 

contra qualquer ato que entendam que violaram as leis civis e penais e mesmo a tais diretivas. 

Tais omissões foram apreciadas quando do julgamento da ACP ajuizada pelo MPF 

de Goiás, entendendo o magistrado que elas não possuem o condão de invalidar a Resolução 

1.915/2012. 

Mesmo sem legislação específica para o tratamento normativo desejado, 

entendemos que com o reconhecimento jurisprudencial da legitimidade da Resolução 

1.915/2012, a validade e a eficácia das declarações antecipadas de vontade subsistem quanto 

aos efeitos que poderá produzir.  

Referida Resolução não menciona nenhuma recomendação quanto à modificação 

do testamento vital, deixando à escolha livre de acordo com as necessidades do declarante.  

Não se aventou também a possibilidade de o testamento ser feito por procuração. 

De outro lado, também não se vislumbra nenhuma objeção, desde que a procuração seja 

elaborada dentro das normas legais que disciplinam a matéria de representatividade, sendo 

aconselhável que poderes específicos sejam outorgados expressamente. Ademais está 

manifestado na Resolução 1.915/2012, o fato de que o médico deverá considerar as diretivas de 

vontade do paciente e, na hipótese de o paciente ter designado um representante legal com essa 

finalidade, as informações prestadas por este serão levadas em consideração pelo médico, 

deixando subentendido que as diretivas também podem ser formuladas por procuração, 

elegendo-se uma pessoa maior e capaz para assumir tais poderes de representação (art. 2§ 1º).  

Todas as analogias médicas que necessitarem de interpretação ou motivos 

relacionados a conflitos morais ou pela falta do representante, familiares disponíveis ou falta 

de consenso entre estes ou de conhecimento das diretivas antecipadas de vontade do paciente, 

o médico poderá apelar ao Comitê de Bioética da instituição. Se este não existir, ou na falta 

dele, respondem às questões médicas a Comissão de Ética Médica do Hospital ou o Conselho 

Regional e Federal de Medicina, que serão os responsáveis para resolver todas as dúvidas, 

conflitos e questionamentos éticos, devendo ser as decisões fundamentadas, quando 

entenderem a conveniência e a necessidade desta medida (art. 2º, § 5º).  
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Embora conste genericamente a possibilidade de o médico se reportar ao Comitê de 

Bioética, esses são raríssimos no Brasil, sendo um aspecto que necessita ser contemplado na 

Resolução356. 

As legislações que regulamentaram as diretivas antecipadas de vontade da Itália, 

França, Bélgica, Portugal e Holanda, sem exceção, isentam os médicos de qualquer 

responsabilidade proveniente dos efeitos relativos ao cumprimento das diretivas antecipadas de 

vontade.  

Com base na jurisprudencia citada, podemos afirmar, no que diz respeito à 

produção de efeitos civis e penais, mesmo com as Resoluções 1.805 e 1.995 e o Código de Ética 

médica, o médico brasileiro ainda permanece em posição de total vulnerabilidade, uma vez que, 

mesmo sendo a ortotanásia a conduta correta a ser tomada, e existindo uma declaração de 

vontade expressa nesse sentido, nada o isenta de, pelo menos, ser indiciado pelo crime de 

homicídio.  

 

5.8 PROCURADOR DE SAÚDE 

Na Resolução 1.805/2005 do CFM, que regulamentou a ortotanásia na classe 

médica, não traz nenhuma referência específica quanto à figura do procurador de saúde e suas 

qualidades ou poderes, diferentemente das legislações de países que atribuíram a ele um papel 

fundamental no processo decisório com relação às diretivas antecipadas do paciente terminal 

incapacitado para decidir. 

 O art. 1º de referida Resolução 1.805 diz apenas que o médico deverá atender a 

vontade do paciente ou de seu representante legal, e, no § 3º do mesmo artigo, dispõe que é 

assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar a segunda opinião 

médica.  

Pelo conteúdo das Resoluções 1.805 e 1.995 do CFM, o papel do procurador de 

saúde seria exercido pelo representante legal eleito pelo paciente nas diretivas antecipadas ou 

no testamento vital, com poderes para, em seu lugar, tomar decisões referentes a tratamentos 

terapêuticos a que se deseja ou não ser submetido. Percebemos, na hipótese, que o paciente que 

está prevendo situação futura incapacitante deverá consignar o nome dessa pessoa nas diretivas 

ou testamento vital, e anexar o instrumento procuratório com poderes especiais para tais fins. 

                                                             
356 Resolução n.º 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina. Exposição de Motivos. Disponível em: 

<<http://portalmedico.org.br>. Acesso em: 23 mai. 2016 
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Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho conceituam mandato como o “[...] 

negócio jurídico pelo qual uma pessoa, chamada mandatário, recebe poderes de outra, chamada 

mandante, para em nome desta última, praticar atos ou administrar interesses”357.  

Esse conceito pode ser compreendido com suporte na previsão contida no art. 653 

do Código Civil Brasileiro: “[...] art. 653 – Opera-se o mandato quando alguém recebe de 

outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o 

instrumento do mandato”. 

Em síntese, em sendo omissas as resoluções do CFM que trataram de ortotanásia e 

diretivas antecipadas de vontade, o papel do representante legal, citado em ambas, deverá seguir 

as normas civis, por meio de procuração, com os poderes especiais para tomar decisões 

referentes a tratamentos terapêuticos ou suspensão destes, na impossibilidade de fazê-los o 

paciente. 

Outra observação relevante que se faz é no que diz respeito à participação do 

Ministério Público na hipótese de haver a judicialização do conflito entre os familiares e o 

representante legal ou procurador de saúde do paciente relacionado a saúde. 

Ante sua atribuição constitucional de defesa dos direitos indisponíveis de forma 

genética, o Ministério Público pode agir como custos legis, bem como cremos ter o Parquet 

legitimidade para ingressar em juízo em defesa dos interesses difusos individuais e 

homogêneos358, ainda mais por lhe ter sido incumbida pela Constituição Federal de 1988 a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, como a saúde e a vida (art. 127 CF). 

 

5.9 CUSTOS DOS TRATAMENTOS, SEGUROS MÉDICOS E DESPESAS NÃO 

AUTORIZADAS 

O último ponto, de ordem eminentemente prática, merece ser mencionado, mesmo 

que de modo superficial. Diz respeito a possíveis aumentos dos custos dos tratamentos ante a 

inclusão, pelos hospitais, planos de saúde e médicos, de seguros contra eventuais processos do 

paciente e/ou seus familiares referentes a interpretações das diretivas antecipadas de vontade. 

                                                             
357 GAGLIANO, Pablo Stolze. Mandato, Procuração e Representação no Novo Código Civil Brasileiro. 

Disponível em: 

<http://www.editoralex.com.br/doutrina_23521941_MANDATO_P...E_REPRESENTACAO_NO_NOVO_CO

DIGO_CIVIL_BRASILEIRO.aspx>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
358 SENTENÇA. Ação Civil Pública N.º 1039-86.2013.4.01.3500. Disponível em: 

<http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf>. 

Acesso em: 12 dez. 2017. 

http://www.editoralex.com.br/doutrina_23521941_MANDATO_P...E_REPRESENTACAO_NO_NOVO_CODIGO_CIVIL_BRASILEIRO.aspx
http://www.editoralex.com.br/doutrina_23521941_MANDATO_P...E_REPRESENTACAO_NO_NOVO_CODIGO_CIVIL_BRASILEIRO.aspx
http://testamentovital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/senten%C3%A7a-ACP-testamento-vital.pdf
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Ademais, subsiste ainda a dúvida a respeito de quem, porventura, arcará com os 

custos de tratamentos ou intervenções médicas realizadas em desrespeito a referidas diretivas 

antecipativas de vontade (DAV), seja no caso de sobrevivência do paciente ou não. 

Vislumbramos a ideia de que, muito provavelmente a familia se negará a arcar com 

ditos custos, assim como os planos de saúde e o próprio hospital, ficando, uma vez mais, o 

médico que assim procedeu, em situação de fragilidade jurídica. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa cientifica teve por escopo o estudo do testamento vital, seus limites e 

possibilidades no ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo específico foi identificar qual 

seria o respaldo encontrado pela doutrina para justificar a validade do testamento vital como 

um documento legal para produzir efeitos na órbita jurídica brasileira, seu conteúdo, o papel do 

procurador de saúde ou responsável legal, a licitude ou ilicitude da declaração de vontade do 

paciente terminal.  

Verificamos que os primeiros documentos que legalizaram o testamento vital, assim 

como a doutrina pátria, fundamentaram a validade do documento em princípios constitucionais, 

como os da dignidade humana, autonomia privada da vontade e nos princípios da beneficência, 

autonomia da vontade do paciente terminal, não-maleficência e o princípio da justiça, esses 

últimos criados pela Bioética. Quanto a essa questão, não existe divergência doutrinária. Alguns 

princípios constam, inclusive, no conteúdo de praticamente todas as leis dos países que 

regulamentaram as diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital.  

No Brasil, por enquanto, não existe legislação tratando do testamento vital. As 

Resoluções 1.805 e 1.915 do Conselho Federal de Medicina, contudo, regulamentaram a 

ortotanásia e as diretivas de vontade no âmbito da classe médica. Esclareçamos, porém, que 

não possuem força jurídica, sendo de caráter estritamente administrativo, não sendo descartada 

a hipótese de os efeitos provenientes das condutas regulamentadas serem contestados 

judicialmente. 

Na maior parte das leis examinadas, identificamos o fato de que o conteúdo do 

documento trata da regulamentação da declaração antecipada de vontade do paciente terminal, 

prevendo situação futura de incapacidade que não lhe permita expressar vontade quanto aos 

tratamentos terapêuticos a que intenta, ou não, se submeter, sendo que, em alguns países, é, 

inclusive, permitido consignar nessa declaração o pedido a que se proceda com a eutanásia e o 

suicídio assistido.  
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As legislações internacionais sobre a matéria tratam, ainda, da capacidade do 

declarante, da figura do procurador de saúde, da isenção do médico, civil e penalmente, 

limitação temporal de validade, registro, eficácia e efeitos do testamento vital. 

No Brasil, a Resolução 1.915 do Conselho Federal de Medicina, regulamentou as 

diretivas antecipadas de vontade, mas foi omissa em todos esses requisitos e, por essa razão, 

contamos apenas com jurisprudência incipiente a respeito, até o momento favoráveis aos termos 

indicados em referida Resolução.  

Quanto ao médico e ao procurador de saúde, nos países que legalizaram o 

testamento vital, isentam-nos de qualquer responsabilidade. No Brasil, por não existir uma 

legislação específica, a responsabilização civil e penal dos dois não está descartada.  

Nesse ponto de conduta criminal, persiste a dúvida, não existindo consenso na 

doutrina nacional. Desse modo, enquanto não existir uma norma legalizando a ortotanásia, os 

médicos e procuradores de saúde que cumprirem com o mandato legal que lhes foi outorgado 

para autorizá-la na situação de terminalidade de vida, poderão ser responsabilizados 

criminalmente, sendo possível responderem pelo crime de homicídio privilegiado, admitindo-

se a ortotanásia como uma prática correta e recomendada para preservar a dignidade do 

paciente.  

 Com a pesquisa, restou evidente, à luz dos conceitos da Bioética, que ortotanásia, 

eutanásia, distanásia e mistanásia não são sinônimas e, dessas figuras, a única que não é 

claramente considerada crime é a ortotanásia, ressalvando-se, mais uma vez, que não se 

identificou um consenso quanto a essa matéria.  

Defendemos o ponto de vista segundo o qual, na ortotanásia, o médico não interfere 

em momento algum na causa que levaria à morte. Essa acontece naturalmente. O médico apenas 

suspende ou limita tratamentos desnecessários que podem causar sofrimentos ao paciente, 

passando a tratá-lo com cuidados paliativos que aliviem suas dores e contribuam para a 

dignidade do doente. 

No Brasil, a Resolução 1.915-CFM utilizou a dicção diretivas antecipadas de 

vontade, mas a doutrina pátria, em sua maioria, usa a expressão testamento vital.  

Verificamos, também, que, na sua maioria, o poder decisório conferido ao 

procurador de saúde é inerente à legislação que regulamentou as diretivas, não necessitando o 

paciente, ao formular a declaração de vontade antecipada, constituir um mandato legal 

outorgando poderes para que ele decida em seu lugar.  

No Brasil, todavia, a Resolução 1.915-CFM dispõe expressamente que o paciente 

deve possuir um representante legal para decidir na sua ausência por incapacidade. Desta 
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maneira, a pessoa que resolver formalizar seu testamento vital no Brasil deverá indicar nele seu 

representante legal e anexar o mandato legal de representação com poderes específicos para 

decidir sobre tratamentos de saúde no caso de se encontrar incapacitado para decidir. 

Chegamos à conclusão de que o testamento vital, para que tenha validade, deve 

conter todos os requisitos exigidos pela lei civil, como agente capaz, objeto licito, possível, 

determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo necessária lei 

específica regulamentando-o. 

Vimos que, doutrinariamente, seu objeto é considerado lícito por parte dos autores, 

sendo havido como um contrato atípico, pois sua forma não está prevista na lei.  

Foi possível identificarmos o fato de que o testamento vital não se enquadra no 

conceito de testamento utilizado pelo Direito Civil brasileiro, não sendo uma espécie de 

testamento civil, na medida em que não possui cunho patrimonial, e se prestando-se 

unicamente, a disposições de última vontade com relação a tratamentos de saúde.  

Em todo caso, o uso da expressão testamento vital para designar as diretivas 

antecipadas de vontade não possui o condão de invalidá-lo, sendo perfeitamente permitido seu 

emprego. 

Finalmente, é possível afirmar que, apesar de defensável e desejável, o testamento 

vital é limitado no ordenamento jurídico brasileiro. Sua validade como um documento formal 

é questionável, mesmo que tenha sido registrado em cartório e que possua a assinatura de 

testemunhas, o que possibilita que a vontade declarada do paciente seja desrespeitada pelo 

médico e pela família.  

Defendemos, pois, o argumento de que, por ser constitucionalmente embasado no 

princípio da dignidade humana (art. 1º, inciso III da CF/88) e na proibição de submissão a 

tratamento desumano e degradante (art. 5º, inciso III da CF/88), além de corresponder aos 

princípios da Bioética, é imprescindível que uma legislação específica trate do testamento vital, 

esclarecendo todos os requisitos necessários para a garantia da segurança jurídica do paciente 

e dos médicos. 
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