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4 
DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE 

COMO DISSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO E A NECESSIDADE DE 

ACONSELHAMENTO MÉDICO E JURÍDICO

As diretivas antecipadas de vontade surgiram nos Estados Uni-

dos da América, por meio de uma lei federal denominada Patient 

Self-Determination Act (PSDA) (Ato de Autodeterminação do 

Paciente), que objetivou instrumentalizar o paciente para expressar 

seus desejos em situações futuras em que isso não seja possível, pre-

servando a sua autonomia e a sua dignidade mesmo em situações 

em que se encontre incapacitado para agir. 

Atualmente, vários países, em diversos continentes, já regu-

lamentaram as diretivas antecipadas, como Austrália, Espanha, 

França, Bélgica, Itália, Holanda, Uruguai e Argentina, entre outros.

Conforme veremos, no Brasil ainda não houve a normatização do 

documento, mas o Conselho Federal de Medicina já reconheceu sua 

importância em algumas resoluções. A Resolução n. 1.805/2006, 

de 28 de novembro de 2006, permitiu ao médico limitar ou sus-

pender tratamentos que prolonguem a vida de pacientes em fase 

terminal, com enfermidades graves e incuráveis, respeitando sua 

vontade ou a do seu representante legal. Por sua vez, a Resolução 

n. 1.995/2012, de 31 de agosto de 2012, manteve as disposições 

estabelecidas anteriormente e regulamentou de modo mais comple-

to as diretivas antecipadas de vontade, não impondo regras aos par-
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ticulares, apenas diretrizes éticas e morais aos médicos, que devem 

ser observadas no exercício da profissão. 

As resoluções mencionadas comprovam o esforço do Conselho 

Federal de Medicina, que, fazendo uso de sua atribuição de pro-

mover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho 

técnico e moral da medicina, além do prestígio e do bom conceito 

na área médica, se preocupou em estabelecer critérios de conduta 

éticos referentes às diretivas antecipadas. 

A nomenclatura “diretiva antecipada de vontade” explica-se 

pelas seguintes razões: o termo “diretiva” remete a orientação ou ins-

trução; “antecipada” porque a manifestação remete a uma situação 

pretérita àquela em que o paciente se encontra no momento, fazendo 

menção ao momento em que assinou o documento; “vontade” diz 

respeito ao fato de os desejos do declarante serem manifestados por 

meio da diretiva, com base no seu discernimento e na sua capacidade 

de escolher, entre as opções disponíveis, aquela que melhor satisfaz 

as suas necessidades essenciais (Alves; Fernandes; Goldim, 2014). 

As diretivas antecipadas de vontade são uma manifestação livre e 

prévia pela qual uma pessoa, com capacidade e discernimento, re-

nuncia a tratamentos e cuidados médico-hospitalares futuros se, por 

qualquer razão, na ocasião não puder expressar sua recusa. 

Cristina López Sanchez (2003) complementa a conceituação do 

instituto:

Una directriz anticipada es un término general que contiene 

instrucciones acerca de los futuros cuidados médicos que ha de 

recibir una persona en el caso de que se vuelva incapaz de expre-

sarlos por si misma. Esta denominación, directrices anticipadas, 

en realidad constituye el género que comprende dos tipos de docu-

mentos en virtud de los cuales se puede plasmar por adelantado la 

voluntad de la persona que los redacta. Así, por un lado, tenemos el 

llamada testamento vital y por otro lado, el poder médico o poder 

para el cuidado de la salud que se otorga a un representante.

[A diretiva antecipada é um termo geral que contém instruções 

sobre futuros cuidados médicos que uma pessoa irá receber na 
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hipótese de se tornar incapaz de se expressar por si própria. Esta 

denominação, diretivas antecipadas, na realidade é um gênero que 

tem como espécies dois tipos de documentos, em razão dos quais a 

vontade da pessoa que o redige é materializada. Desse modo, por 

um lado, tem-se o denominado testamento vital e, por outro, o 

poder médico ou poder para cuidar da saúde que se outorga a um 

representante.] (Tradução nossa) 

As diretivas antecipadas são uma hipótese de autodeterminação 

do paciente, o qual, fazendo uso de sua autonomia, baseado em 

seus valores pessoais, recusa a prática de tratamentos fúteis, em 

situações de terminalidade e irreversibilidade da enfermidade. 

[...] la regulación de los Documentos de voluntades anticipadas 

representa un importante paso adelante en el respeto a la autono-

mía de las personas, al permitirles decidir respecto a las actuaciones 

sanitarias que deseen recibir, o no, en el futuro, si se encuentran en 

determinadas circunstancias [...].

[...] a regulamentação dos documentos de vontades antecipadas 

representa uma evolução importante no que diz respeito à autono-

mia das pessoas, por permitir-lhes decidir sobre os procedimentos 

médico-hospitalares que desejam receber ou não no futuro, se esti-

verem em determinadas circunstâncias [...]. (Tradução nossa) 

Não se pode desconsiderar a necessidade de demonstrar a 

importância da relação médico–paciente, além da ética médica, 

principalmente no que diz respeito a pacientes terminais, e a impor-

tância dos cuidados paliativos, que permitem aliviar a dor do enfer-

mo, proporcionando-lhe condições dignas na derradeira etapa de 

sua vida.

A doutrina estrangeira, assim como a pátria, tem demonstrado 

grande interesse pelo tema, reconhecendo sua atualidade e impor-

tância para a defesa dos direitos da personalidade e da dignidade 

humana.
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O instituto no direito comparado 

As diretivas antecipadas de vontade, como já mencionado, ti-

veram origem no direito estadunidense, país em que a doutrina se 

ocupou de tecer conceitos, estabelecer regras, limites e promover a 

sua regulamentação.

Posteriormente, o instituto ganhou popularidade na Europa, 

onde assumiu novas particularidades, incorporando características 

culturais próprias de cada Estado. Certamente, é o continente com 

maior número de países que regulamentaram e fazem uso das dire-

tivas antecipadas de vontade.

Alguns países da América Latina já possuem leis próprias de-

dicadas ao instituto. Naqueles em que ainda não houve a regula-

mentação, existem estudos e interesse, ainda que acadêmicos, na 

elaboração de regramento específico.

No Brasil, a doutrina sobre o tema ainda é incipiente, mas al-

guns estudiosos têm destinado esforços e demonstrado interesse 

na adoção do documento, bem como advogado pela necessidade de 

inserção do tema no ordenamento jurídico pátrio.

Por essa razão, é imperioso analisar a legislação internacional 

de países como Austrália, Finlândia, Hungria, Inglaterra, País de 

Gales, Alemanha, Áustria, México, Porto Rico, Venezuela, entre 

outros. A França possui legislação sobre o tema, mas, para autores 

como Dadalto (2013), não se pode considerar que seja um país que 

reconhece as diretivas antecipadas, pois a atuação do médico diante 

do instituto é discricionária, e ele pode recusar-se a cumprir a de-

terminação do paciente.

Analisaremos a seguir as legislações de Estados Unidos, Espa-

nha, Portugal, Holanda, Bélgica, Itália, Uruguai e Argentina, para 

exemplificar a experiência estrangeira e comparar sua evolução e 

suas características nesses países.

Living will: a realidade estadunidense

As diretivas antecipadas de vontade surgiram nos Estados Uni-

dos, no ano de 1967, onde receberam a denominação de living will. 
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Sua origem está ligada à Sociedade Americana para a Eutanásia, 

que adotou e disseminou a ideia de utilização de um documento 

no qual a pessoa pudesse expressar sua vontade relativamente a 

cuidados futuros de saúde e manifestar seu desejo de não submeter-

-se a intervenções médicas com o fim único de manutenção da vida 

(Leão, 2014).

A evolução do instituto teve a importante colaboração de Louis 

Kutner, um advogado que, no ano de 1969, propôs um novo mode-

lo, de modo a evitar conflitos na relação médico–paciente, envol-

vendo pacientes terminais e seus familiares. O documento versava 

acerca de decisões prévias sobre os tratamentos aos quais eram 

submetidos pacientes que padeciam de doença em estágio terminal 

(Kutner, 1969). 

O advogado defendeu a criação do documento que, além de 

ser bastante claro, devia atender quatro importantes finalidades: 

auxiliar o julgamento jurídico em processos envolvendo homicídio 

privilegiado por relevante valor moral e homicídio qualificado por 

motivo torpe, servindo como prova da conduta; preservar a auto-

nomia e a autodeterminação do paciente que deseja morrer; servir 

como instrumento de declaração de vontade, pelo qual o paciente 

manifesta seu desejo de morrer, inclusive se futuramente estiver 

incapacitado para expressar seu consentimento; representar uma 

garantia de cumprimento da vontade do paciente (Kutner, 1969).

A primeira disposição legal sobre o instituto foi o Natural Death 

Act (Ato sobre Morte Natural), elaborado na Califórnia, pela Fa-

culdade de Direito da Universidade de Yale. Após sua aprovação, 

algumas associações médicas locais elaboraram um Guidelines and 

Directive (Guia de Instruções e Diretivas), com o objetivo de orien-

tar a conduta médica em relação às diretivas (Leão, 2004). 

A norma exige que seu subscritor seja uma pessoa maior e capaz, 

portanto exige capacidade e discernimento. São necessárias tam-

bém duas testemunhas, que devem presenciar o ato. O documento 

ganha eficácia catorze dias após sua lavratura. A diretiva tem vali-

dade limitada ao prazo de cinco anos, período a partir do qual neces-

sita ser renovada. Ela não será válida durante o período de gravidez. 
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A revogação do documento pode ser efetuada a qualquer tempo. 

Como particularidade, a lei exige que o estado de terminalidade seja 

atestado por dois médicos (Baudouin; Blondeau, 1993).

As testemunhas não podem ter vínculos sanguíneos ou matri-

moniais com o declarante, nem ser beneficiárias de quinhão suces-

sório de qualquer natureza, situações em que estarão impedidas de 

participar do ato. O médico assistente, pessoas vinculadas a esse 

profissional ou ao estabelecimento de saúde em que o declarante é 

paciente também não podem figurar como testemunhas.

A lei entende que pessoas maiores e com discernimento têm o 

direito de decidir se querem ou não receber cuidados de saúde, in-

cluindo a decisão de suspender um tratamento que garanta suporte 

à vida, em caso de doença terminal acompanhada de inconsciência 

permanente. Dessa forma, a lei preserva a autonomia do paciente 

em relação ao prolongamento artificial do seu processo de morte, 

para além dos limites naturais, o que tornou-se possível graças aos 

avanços biotecnológicos na área médica.

Enfim, a norma reconhece a diretiva antecipada de vontade 

como modo de instruir a equipe médica a manter ou suspender o 

tratamento de suporte de vida no caso de doença terminal. 

A lei também reconhece a figura do mandatário, ao estabelecer 

que a pessoa pode escolher um representante para cuidar das ques-

tões referentes à sua saúde, o denominado procurador de cuidados 

de saúde.

A elaboração da lei californiana serviu de inspiração para outros 

estados norte-americanos, que também reconheceram o living will.

Anos depois, em 1991, por meio do caso Cruzan, o living will 

foi analisado pela primeira vez em um tribunal estadunidense. 

Nancy Cruzan sofreu um acidente automobilístico e ficou em es-

tado vegetativo persistente. A família requereu a interrupção dos 

procedimentos de nutrição artificial que a mantinham viva. O caso 

teve grande repercussão e causou grande comoção na sociedade 

americana (Markus, 2014).

Devido ao clamor público gerado pelo caso Cruzan, as direti-

vas antecipadas do paciente ganharam importância no país, que 
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aprovou a primeira lei federal que dispunha sobre o direito de sua 

autodeterminação, o Patient Self-Determination Act (PSDA) (Pe-

nalva, 2008).

Embora se trate de uma lei federal, ela deve ser interpretada 

apenas como uma diretriz que estabelece conceitos e versa sobre 

questões específicas que devem ser tratadas de modo semelhante 

em todo o território americano, uma vez que 35 estados norte-ame-

ricanos já legislaram sobre o living will (Emanuel, 1990).

Nos Estados Unidos, o paciente, ao dar entrada em um centro 

de saúde, deve ser informado sobre os seus direitos enquanto pa-

ciente, entre eles, o de expressar sua vontade de aceitar ou recusar 

procedimentos e terapias na hipótese de incapacidade de manifestar 

seu consentimento. Esse documento recebe o nome de advance di-

rectives (diretivas antecipada de vontade). Por meio dele, o paciente 

manifesta sua autodeterminação. As advance directives são um gê-

nero que apresenta três espécies: living will, declaração prévia para 

o fim da vida; durable power of attorney for health care (mandato 

duradouro para cuidados de saúde), semelhante ao mandato dura-

douro previsto na lei brasileira, pelo qual é nomeado um represen-

tante para administrar a saúde; e o advanced care medical directive 

(planejamento antecipado de tratamentos médico-hospitalares).

Discute-se, nos Estados Unidos, a ampliação das diretivas de 

vontade, de modo que não fiquem restritas aos pacientes termi-

nais, mas estendam-se, de modo indistinto, a todos os pacientes, 

por meio do advanced care medical directive, através do mandato 

duradouro (Penalva, 2008). Nesse caso, o representante de saúde 

nomeado será responsável por cumprir a vontade determinada 

nesse documento. Se não houver o documento, ele expressará, com 

base no seu convívio com o mandatário, qual seria a sua vontade se 

pudesse manifestá-la. 

Instrucciones previas: a experiência espanhola

Na Espanha, o documento de autodeterminação recebeu o nome 

de instrucciones previas. O interesse por regulamentar o instituto 
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surgiu por iniciativa da Associación pro Derecho a Morir Digna-

mente que, em 1986, elaborou um modelo do documento, o qual, 

anos depois, após ampla discussão, foi incluído no ordenamento 

jurídico espanhol (Cantero Martínez, 2005). 

No Código de Ética Médica espanhol, que vigora desde 1999, 

já havia indícios de regulamentação das instrucciones previas. Seu 

art. 27 estabelece que, quando o paciente não é capaz de tomar de-

cisões referentes a procedimentos médicos, a equipe médica deverá 

respeitar os desejos manifestados anteriormente por ele ou por seus 

representantes e responsáveis legais.1

Todavia, o marco inicial legislativo foi decretado apenas uma 

década e meia mais tarde, no ano 2000, com o advento da Conven-

ção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina na Espanha, ou 

Convênio de Oviedo, como é mais conhecida.

O Convênio de Oviedo, em seu art. 9o, estabeleceu que deverá 

ser considerada a vontade do paciente que tenha se manifestado 

anteriormente sobre uma intervenção médica se no momento da 

intervenção ele esteja incapacitado para expressá-la.

O Convênio ganhou grande importância por reconhecer o direi-

to do paciente à autodeterminação, levando em conta que, em razão 

da constante evolução do conhecimento e da tecnologia biomédica, 

novos procedimentos surgem e as determinações constantes na 

manifestação de vontade perdem a sua validade. Outro ponto que 

merece destaque é o fato de ter sido o primeiro documento legisla-

tivo internacional que vinculou juridicamente os países que o subs-

creveram, ainda que seja necessária a edição de normas específicas 

para cada país. 

Contudo, mesmo com a previsão das instrucciones previas no 

ordenamento jurídico espanhol, as diretivas precisaram ser nor-

matizadas por meio de leis locais, com vigência e competência de-

 1 España. Organización Médica Colegial. Código de Etica y Deontología Médica. 

“Art. 27 – […] y cuando su estado no le permita tomar decisiones, el médico 

tendrá en consideración y valorará las indicaciones anteriores hechas por el 

paciente y la opinión de las personas vinculadas responsables.” 
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terminada por cada uma das comunidades autônomas espanholas. 

Andaluzia, Aragón, Catambria Extremadura, Galícia, La Rioja, 

Madrid, Navarra e Valencia são algumas comunidades que regula-

ram o instituto. Apesar de as disposições legais terem conservado 

as linhas mestras das instruciones, apresentam grandes diferenças 

em relação a elas:

Dezesseis comunidades autônomas regulamentaram o tema. 

Onze utilizam a nomenclatura voluntades antecipadas e somente 

cinco fazem uso do termo instrucciones previas. 

• Andaluzia, Navarra e Valencia estabeleceram que a legitimi-

dade para elaboração do documento está restrita ao discer-

nimento e permite sua elaboração por pacientes menores de 

idade. 

• A norma editada em Madri faz distinção entre instruccio-

nes previas e mandato duradouro, enquanto a legislação de 

Navarra diferencia as declarações prévias para o fim da vida e 

as diretivas antecipadas de vontade.

• Todas as comunidades exigem o documento na forma escrita, 

sua anexação ao prontuário do paciente, um procurador ou 

representante. 

• Um percentual considerável de comunidades permite ao 

outorgante dispor sobre temas como doação de órgãos e des-

tino do cadáver (Penalva, 2008).

Com relação às disposições sobre doação de órgãos e destino do 

corpo após o falecimento, a doutrina brasileira considera que são 

temas estranhos às diretivas antecipadas de vontade e que devem 

ser dispostos em documento próprio. 

No final do ano de 2002, foi editada a Lei n. 41/2002, que dedi-

cou os cinco itens do seu art. 11 às instrucciones previas. A norma se 

preocupou em estabelecer as linhas gerais do instituto. As instruc-

ciones previas são destinadas à equipe médica e manifestam a von-

tade do subscritor de não ser submetido a tratamentos fúteis que 

busquem prolongar sua vida de modo artificial. A lei reafirmou a 

possibilidade de o outorgante dispor sobre doação de órgãos e sobre 
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o destino do seu corpo após o seu falecimento. Permite-lhe ainda 

nomear um representante, um procurador para saúde, por meio de 

um mandato duradouro, assim como a revogação do documento a 

qualquer momento.

A forma escrita é obrigatória nas instrucciones previas, mas é 

optativo utilizar instrumento público ou privado. Caso seja feita a 

opção por instrumento público, a elaboração do documento pode-

rá ser feita perante notário, em cartório, ou por meio do Registro 

Nacional ou da Administração Pública. Se for escolhida a confecção 

do documento por instrumento privado, será obrigatória a presença 

de três testemunhas (Dadalto, 2013).

A lei é expressa ao estabelecer que não são admitidas disposições 

que contrariem o ordenamento jurídico, assim como práticas con-

trárias à vontade do outorgante.

A Lei n. 41/2002 dispõe sobre o critério etário para atribuir le-

gitimidade ao autor das instrucciones previas. Menores de idade não 

podem elaborar o documento, de modo contrário ao que algumas 

comunidades autônomas estabelecem em suas legislações. Contu-

do, a lei reitera a obrigatoriedade de o documento ser anexado ao 

prontuário do paciente (Leão, 2013).

Passados alguns anos, diante da necessidade de regulamen-

tar o item 5 do art. 11 da Lei n. 41/2002, foi editado o Decreto 

n. 124/2007, que estabeleceu a criação do Registro Nacional de Ins-

trucciones Previas e do arquivo de dados de caráter pessoal (Leão, 

2013). O decreto determinou que o acesso ao Registro Nacional 

será restrito ao subscritor das instrucciones previas, ao seu repre-

sentante legal, ou a terceiro designado pelo outorgante para esse 

fim, aos responsáveis pelos registros autônomos e às pessoas que a 

autoridade sanitária da comunidade autônoma correspondente ou o 

Ministerio de Sanidad y Consumo designar (Leão, 2013). 

O paciente, em comunidades autônomas em que o instituto 

não está regulamentado, deverá recorrer à autoridade de sua co-

munidade, requerendo que seu documento de instrucciones previas 

seja remetido ao Registro Nacional, onde será feita uma inscrição 

provisória e, posteriormente, a sua notificação à comunidade autô-
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noma. A execução do documento é obrigatória e a atuação da equi-

pe médica está vinculada ao seu conteúdo, independentemente da 

comunidade autônoma a que o paciente pertence (Dadalto, 2013).

Nontreatment directives: o vanguardismo holandês

A Holanda adotou uma atitude de vanguarda no que se refere 

à tutela dos direitos de pacientes em terminalidade. Já reconhecia 

seus direitos mesmo antes do Convênio de Oviedo, do qual é signa-

tária, mas que não ratificou. 

O pioneirismo holandês na defesa dos direitos dos pacientes 

iniciou-se com o act on the medical treatment contract (ato sobre 

contrato de tratamento médico), de 1o de abril de 1995, que ingres-

sou no ordenamento jurídico como parte do Código Civil holandês, 

almejando que o paciente receba esclarecimentos sobre seus direi-

tos e auxiliá-lo em sua defesa. 

As disposições legais não ficaram restritas às relações médicas 

pautadas em contratos, mas estenderam-se aos direitos oriundos 

de práticas sanitárias, que em razão de sua natureza são alheias ao 

contrato.

A legislação holandesa reconhece a importância do consen-

timento informado, o qual divide em duas partes: informação e 

consentimento. A informação é fundamental para o exercício da 

autonomia. Apenas o paciente corretamente esclarecido é capaz de 

manifestar seu consentimento, que pode ser expresso ou presumido.

Sua grande inovação é reconhecer a validade das diretivas ante-

cipadas de vontade, que denominam de nontreatment directives (di-

retivas sobre renúncia de tratamento), mas que não se confundem 

com uma declaração para eutanásia, permitida no país, e devem ser 

apresentadas na forma escrita.

O documento registra a recusa, em circunstâncias específicas, a 

alguns tratamentos e procedimentos médico-hospitalares, como a 

reanimação mecânica, quando se constituírem em procedimentos 

extraordinários, de obstinação terapêutica, que em nada contribui-

Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   99Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   99 31/12/2015   15:07:5831/12/2015   15:07:58



100  MATHEUS MASSARO MABTUM • PATRÍCIA BORBA MARCHETTO

rão para a cura da doença ou para melhorar a qualidade de vida do 

paciente, apenas estenderão o tempo do processo de morte.

O objetivo do documento é dar a conhecer ao médico quais tra-

tamentos o signatário aceita ou não receber se, em algum momento, 

no futuro, estiver incapacitado para se expressar livremente.

A lei não estabelece os requisitos específicos das diretivas ante-

cipadas de vontade, apenas traça linhas gerais do instituto, confe-

rindo ao médico a missão de interpretar e, principalmente, cumprir 

a vontade do paciente expressa no documento.

Na hipótese de não haver o documento, o médico deve pon-

derar qual seria a vontade do paciente naquela situação específi-

ca, bem como ouvir as declarações dos parentes, de modo que os 

seus desejos sejam cumpridos, respeitando-se sua autonomia e 

autodeterminação.

Outra inovação é que, na Holanda, são considerados capazes os 

maiores de 16 anos. Contudo, pessoas maiores de 12 anos têm per-

missão para manifestar sua oposição a que seu representante legal 

tome decisões relativas a procedimentos médico-hospitalares. Basta 

que expressem seu desejo para que o representante seja afastado. 

A contribuição holandesa para o desenvolvimento das diretivas 

antecipadas de vontade também é de grande relevância, visto seu 

pioneirismo em tutelar a autonomia e a autodeterminação, assim 

como a efetivação dos demais direitos do paciente, associada à in-

corporação dos valores do Convênio de Oviedo, do qual o país 

também é signatário. 

Déclaration anticipée de volonté: o pioneirismo belga

A Bélgica foi o primeiro país a regulamentar a déclaration anti-

cipée de volonté, nome do instituto no país, após o advento do Con-

vênio de Oviedo. A lei de direitos do paciente é datada de agosto 

de 2002 e contém dezenove artigos para regulamentar os cuidados de 

saúde.

A legislação tutela a autonomia e a autodeterminação do pa-

ciente. Para tanto, assegura o direito à informação sobre o conteúdo 
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e as consequências dos procedimentos e tratamentos sanitários, 

por meio de uma linguagem acessível e de fácil compreensão. O 

paciente pode recusar tratamentos fúteis e obstinados se estiver em 

fase terminal e a sua situação for irreversível. 

A lei belga determina que o paciente menor seja representado 

pelos seus representantes legais para a manifestação do seu consen-

timento. No caso de paciente maior de idade que se encontra inca-

pacitado para manifestar-se, deverá ser representado pela pessoa 

por ele nomeada por meio de procuração. Há, portanto, o reconhe-

cimento do procurador de saúde, por meio de mandato duradouro, 

que poderá ser redigido pelo paciente ou pelo seu procurador. No 

documento deve constar a data de sua elaboração e a assinatura de 

ambos.

Se não houver o mandato duradouro, deverá ser considerado re-

presentante do paciente seu cônjuge ou companheiro e, na ausência 

deste, o familiar com grau de parentesco mais próximo. Caso o re-

presentante se recuse a exercer o seu papel, ou exista conflito entre 

o desejo do paciente e o do representante, o médico deverá levar em 

consideração o melhor interesse do paciente (Federal Comission on 

Patients Rights, 2007).

A legislação ainda estabelece que a déclaration anticipée de vo-

lonté seja renovada a cada cinco anos, sendo consideradas inválidas 

as declarações datadas com prazo superior ao legal, assim como 

aquelas que contrariem o ordenamento jurídico (Bélgica, 2002). 

O documento poderá ser revogado a qualquer tempo, antes do 

prazo de cinco anos, bastando que o declarante manifeste seu desejo 

de dispor de modo distinto do previsto na diretiva.

Há ainda a previsão da participação de duas testemunhas, para 

conferir validade ao ato e garantir a veracidade das informações, as 

quais não podem ter interesses pessoais ou patrimoniais na morte 

do declarante.

A importância da Bélgica ao legislar sobre o tema não se restringe 

ao vanguardismo, mas em reconhecer, após o Convênio de Oviedo, 

a importância do mandato duradouro e das declarações prévias para 

o fim da vida, tutelando o direito do paciente à autodeterminação.
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Directivas antecipadas de vontade: a experiência 
portuguesa

A Resolução da Assembleia da República n. 01/2001 levou 

Portugal a ratificar a Convenção Internacional de Direitos Huma-

nos e Biomedicina. No ano de 2008, a edição de novo Código De-

ontológico, aplicado à área médica, demonstrou a preocupação do 

país com as diretivas antecipadas de vontade. Em 2012, o instituto 

foi regulamentado por meio da Lei n. 25/2012.

A atuação da Associação Portuguesa de Bioética (APB) foi 

fundamental para a adoção das diretivas antecipadas de vontade, 

com base em diversos documentos, como o parecer P/05/APB/06 

sobre os fundamentos do testamento vital; o projecto P/06/

APB/06 sobre as directivas antecipadas de vontade; o Guidelines 

P/11/APB/08; o parecer P/16/APB/09 sobre as directivas ante-

cipadas; o estudo E/17/APB/10 sobre o testamento vital; e a pro-

posta P/19/APB/10 sobre o modelo de documento de directivas 

antecipadas.

O primeiro dos pareceres citados, emitido pela Associação Por-

tuguesa de Bioética (APB), fazia referência à recusa de transfusão 

sanguínea por parte de testemunhas de Jeová, mas também serviu 

para fixar as bases das diretivas antecipadas de vontade, enquanto 

os demais documentos serviram para delimitar conceitos, estabele-

cer limites e delinear o instituto (Dadalto, 2013). 

Deve-se também destacar a colaboração do Código de Deon-

tologia Médica português, editado em 2008, ao estabelecer, no art. 

46, que a conduta médica deve obedecer à autodeterminação do 

paciente, em especial se houver um documento escrito em que seu 

desejo esteja registrado. Prescreve ainda que, embora o médico não 

esteja obrigatoriamente vinculado ao desejo do menor com discer-

nimento, deverá levá-lo em conta no momento de decidir sobre o 

tratamento. Reconhece a importância da consulta a representantes 

legais e familiares, na hipótese de o paciente estar incapacitado de 

manifestar sua vontade, com o propósito de respeitar sua autono-

mia, buscando sempre atender aos melhores interesses dele.
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Posteriormente, a Lei 25/2012 regulamentou o instituto, que 

sofreu clara influência do direito norte-americano e do espanhol, o 

primeiro por ter sido o criador do instituto, o segundo em razão da 

proximidade territorial, cultural e linguística dos países.

A grande inovação da lei portuguesa foi a criação do Registro 

Nacional de Directivas Antecipadas de Vontade (Rentev), respon-

sável por centralizar o armazenamento dos documentos e facilitar 

sua eficácia. O médico responsável pelo tratamento do paciente 

pode consultar a sua base de dados e saber de sua existência. Após 

tomar conhecimento do conteúdo da diretiva, a equipe médica deve 

atuar de modo a atender à vontade dele.

Contudo, percebe-se um equívoco técnico: as directivas anteci-

padas de vontade e o testamento vital (conjunto de declarações pré-

vias para o momento do final da vida) são tratados como sinônimos, 

quando, na realidade, não o são. A lei portuguesa reconhece a figura 

do procurador para cuidados de saúde e do mandato duradouro, 

mas como um documento à parte, que não integra a directiva ante-

cipada de vontade. Outra especificidade da lei portuguesa é o prazo 

de validade do documento, restrito a cinco anos, embora possa ser 

revogado a qualquer tempo (Dadalto, 2013).

Portugal e Brasil são países muitos próximos, não apenas por ra-

zões históricas, pela língua, pela cultura ou pela religiosidade, mas 

principalmente por serem resistentes a novidades. A regulamen-

tação do instituto em Portugal mostra a possibilidade de a diretiva 

antecipada de vontade receber o mesmo tratamento no Brasil.

A dichiarazione anticipata di tratamento: a experiência 
italiana

A Itália é mais uma das nações que subscreveu o Convênio de 

Oviedo, reconhecendo a necessidade de garantir ao paciente o di-

reito de autodeterminação por meio de um documento em que sua 

vontade esteja manifestada. Contudo, até o presente momento, tal 

convênio não foi ratificado pelo país, apesar de a Lei n. 145/ 2001 

ter autorizado o presidente da República a ratificar a Convenção. 

Não há também nenhuma lei específica sobre o tema.
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Todavia, a Itália demonstra interesse em garantir que a vontade 

do paciente seja respeitada. O Código de Ética Médica italiano, em 

seu art. 34, estabelece que o médico, se o paciente estiver incapaci-

tado de manifestar sua vontade e encontrar-se em risco de morte, 

deve levar em conta o desejo previamente manifestado por ele.2 

Já o art. 37 do referido diploma, de modo semelhante ao seu 

correspondente brasileiro, propõe que o médico adote práticas de 

ortotanásia, proibindo condutas fúteis, próprias da distanásia.3 

Dessa forma, o Código Deontológico introduziu o dever ético 

dos médicos de respeitar a autodeterminação do paciente. Contudo, 

essa disposição tem sua eficácia restrita aos profissionais da saúde.

A Constituição Federal italiana, em seu art. 32, estabelece que 

ninguém será obrigado a se submeter a um procedimento sanitário, 

salvo por disposição legal, e a lei em nenhum caso poderá violar o 

respeito à pessoa humana.4 A obstinação terapêutica no país, carac-

 2 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Códice de Deontologia Medica. “Art. 34 – Autonomia del cittadino – Il medico 

deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza pro-

fessionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona Il medico, 

se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave 

pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente mani-

festato dallo stesso. Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di 

tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di 

comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; 

analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.” 

 3 Ibid. “Art. 37 – Assistenza al malato inguaribile – In caso di malattie a prog-

nosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limi-

tare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili 

sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto 

possibile, della qualità di vita. In caso di compromissione dello stato di cos-

cienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè rite-

nuta ragionevolmente utile.” 

 4 Itália. Costituzione della Repubblica Italiana. “Art. 32 – La Repubblica tutela 

la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della colletti-

vità, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato 

a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 

legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana.”
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terizada por uma intervenção penosa e aflitiva ao paciente, recebe 

o nome de accanimento terapeutico, em referência à obstinação e ao 

esforço dos caninos, utilizados para a manutenção da vida, ainda 

que inviável (Tepedino; Schreiber, 2009).

Por essa razão, e demonstrando preocupação com a tutela dos 

interesses do paciente, o Comitê Nacional de Bioética, no ano de 

2003, criou um documento análogo às diretivas antecipadas de 

vontade, ao qual denominou dichiarazione anticipata di tratamento, 

também chamado de testamento biologico, testamento di vita, diretti-

ve anticipate, ou volontà previe di tratamento (Calò, 2008).

Há condições para a elaboração da dichiarazione anticipata di 

tratamento: o subscritor deve ser maior de idade e capaz; a forma de 

ser escrita, com caráter público; não pode haver qualquer tipo de 

pressão ou coação familiar ou social; não pode dispor sobre eutaná-

sia ou outras manifestações que contrariem as normas legais ou os 

dispositivos éticos; o paciente deve ser obrigatoriamente orientado 

por um médico e o seu texto deve ser objetivo, sem omissões e sem 

deixar margem a interpretações dúbias no futuro, a fim de preser-

var o real interesse do declarante (Dadalto, 2013).

A Itália, por meio de decisões jurisprudenciais, também reco-

nhece o mandato duradouro, com a nomeação de um representan-

te da saúde que recebe o nome de amministratore di sostegno, que 

responderá pelo mandante se no futuro encontrar-se incapacitado 

para manifestar seu desejo, devendo agir em consonância com as 

orientações expressas dele (Zanchetta, 2012).

Dois casos emblemáticos da jurisprudência italiana ganharam 

repercussão internacional, tendo como protagonistas Piergiogio 

Welby e Eluana Englaro.

Piergiorgio Welby era um artista e ativista italiano que, na dé-

cada de 1960, com 17 anos, foi diagnosticado com uma doença 

degenerativa, a qual evoluiu e, a partir de 1997, incapacitou-o a 

respirar sem auxílio de aparelhos (Dadalto, 2013). Welby se trans-

formou em um ativista do movimento de direito a morrer, e decla-

rou publicamente seu desejo de recusar o tratamento médico que o 

mantinha vivo.
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Em dezembro de 2006, alguns meses após a declaração pública 

de Welby, o médico anestesista Mario Riccio, que padecia de es-

clerose lateral amiotrófica, doença degenerativa semelhante à dele, 

decidiu acatar a determinação de Welby, convencido de que sua 

atuação como médico era lícita e de que a manifestação de vontade 

do artista estava isenta de coação, pressão social ou familiar.

O caso gerou intenso debate jurídico e político, e culminou 

com a absolvição do médico pela juíza Zaira Secchi, do Tribunal de 

Roma, que entendeu que Riccio não cometeu crime ao desligar os 

equipamentos que, por ventilação artificial, mantinham a vida de 

Welby. A juíza argumentou que o paciente havia manifestado seu 

desejo de interromper o tratamento médico e que esse é um direito 

constitucional, inexistindo, portanto, homicídio. O médico havia 

cumprido um dever profissional, atendendo ao desejo do paciente 

(Goldim, 2014). 

Semelhante ao caso Welby é o caso Eluana Englaro, uma italiana 

que, aos 22 anos, após um acidente automobilístico ocorrido em 

1992, entrou em um estado vegetativo persistente, sendo artificial-

mente mantida viva. 

O pai de Eluana, Beppino Englaro, iniciou uma batalha judicial 

para que fosse interrompida a nutrição artificial e o suporte de vida 

artificial que mantinham sua filha viva.

Após uma longa demanda, com recusas iniciais do Tribunal de 

Apelação de Milão, em 1999, e, posteriormente, do Tribunal 

de Cassação, em 2005, a alta corte italiana, em 2008, permitiu que 

Beppino Englaro, amministratore di sostegno e pai de Eluana, agisse 

como representante da sua filha, incapacitada de se manifestar, e 

recusasse os recursos artificiais que mantinham-na viva (Araujo, 

2009).

Os dois casos demonstram que, embora não exista uma lei es-

pecífica sobre as dichiarazione anticipata di tratamento, elas já estão 

consolidadas nos tribunais, na doutrina e na jurisprudência ita-

liana, sendo reconhecidos e tutelados os direitos dos pacientes à 

autodeterminação.
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Uruguai e Argentina: as inovações na América Latina

Argentina e Uruguai são países latino-americanos que possuem 

legislação que regulamenta as diretivas antecipadas de vontade. 

O Uruguai editou a Lei n. 18.473/2009, que dedica onze arti-

gos ao instituto. A norma não traz grandes inovações. Reconhece a 

competência de toda pessoa maior de idade e com discernimento de 

elaborar uma declaração prévia para o fim da vida, manifestando 

seu desejo de recusar futuros tratamentos médicos que prolon-

guem seu processo de morte.

A lei faz uma ressalva aos cuidados paliativos, que devem ser 

mantidos para assegurar o bem-estar, a qualidade de vida e a dig-

nidade do paciente. Ademais, inova ao prescrever a possibilidade 

de um consentimento prévio a tratamentos e práticas obstinadas 

que objetivem prolongar a vida, ainda que com sacrifício da sua 

qualidade, em nítido respeito à autonomia da vontade do paciente.

A legislação uruguaia estabelece alguns critérios para a ela-

boração das diretivas antecipadas de vontade: devem obrigato-

riamente ser apresentadas na forma escrita; o subscritor deve ser 

maior e capaz; é obrigatória a presença de duas testemunhas, que 

não podem ser o médico que acompanha o paciente ou qualquer 

funcionário da instituição de saúde em que ele está internado; o 

documento deve ser anexado ao histórico clínico do paciente; a 

declaração de vontade pode ser revogada a qualquer momento e 

por qualquer meio, sendo necessário dar ciência ao médico, que 

se encarregará de incluir a nova orientação no histórico clínico do 

declarante (Leão, 2013).

A lei também prevê a figura de um representante de saúde, no-

meado por meio de mandato duradouro. O representante deve ser 

pessoa maior e dotada de discernimento, sendo responsável pelo 

fiel cumprimento das determinações constantes na diretiva, se o 

outorgante encontrar-se em situação que o impeça de manifestar 

seu desejo ou decidir sobre o tratamento.

Todo e qualquer tratamento apenas poderá ser interrompido 

após prévia comunicação da determinação de suspensão à Comis-
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são de Bioética da instituição de saúde, que terá o prazo de 48 horas 

para decidir pelo deferimento ou recusa do pedido. A ausência de 

pronunciamento da Comissão é considerada aprovação tácita à in-

terrupção do tratamento (Leão, 2013).

O médico deve atuar tendo em vista o desejo do paciente. Na 

hipótese de conflitos éticos, morais, religiosos ou pessoais que não 

lhe permitam cumprir o que estabelece a diretiva, ele deverá ser 

substituído por outro.

A Argentina também demonstra bastante interesse pelo tema. 

É o país sul-americano com maior produção doutrinária acerca das 

instrucciones previas (diretivas antecipadas de vontade), que nele 

também recebem o nome de directivas antecipadas del paciente para 

tratamentos biomédicos. O instituto foi inicialmente regulamentado em 

âmbito regional e, posteriormente, uma lei federal foi editada estabe-

lecendo o seu fundamento e os seus conceitos com eficácia nacional. 

A Província de Rio Negro, por meio da Lei n. 4.263/2007, foi 

a primeira a regulamentar as diretivas antecipadas de vontade na 

Argentina. Além de delimitar conceitos e fundamentos, determi-

nou a criação do Registro de Diretivas Antecipadas de Vontade, 

com competência provincial. Estabeleceu também a necessidade 

de a declaração ser anexada à primeira folha do histórico clínico do 

outorgante, podendo ser revogada a qualquer tempo, inclusive ta-

citamente, no caso de ele manifestar seu consentimento à realização 

de tratamento, contrariamente ao que consta na diretiva, o que de-

monstra a maturidade do instituto no país vizinho (Dadalto, 2013).

A lei proíbe disposições de vontade contrárias à legislação, 

assim como aquelas cujo conteúdo verse sobre a recusa a cuidados 

paliativos, como analgesia, assim como a nutrição ou hidratação por 

vias naturais.

A norma reconhece a existência do mandato duradouro, pelo 

qual será nomeado um representante para o outorgante, que toma-

rá decisões no seu lugar caso esteja incapacitado para manifestar 

sua vontade. A lei inova ao permitir que o ex-cônjuge ou ex-com-

panheiro desempenhe essa função, mesmo após a dissolução da 

sociedade conjugal (Bostiancic, 2008).
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A Província de Buenos Aires também empreendeu esforços no 

sentido de regulamentar o instituto. A criação do Registro de Atos 

de Autoproteção de Prevenção de uma Eventual Incapacidade, por 

parte do Conselho Diretivo de Escrivães da Província de Buenos 

Aires, no ano de 2004, pode ser considerada o seu marco inaugural 

(Dadalto, 2013).

Os atos de autoproteção são manifestações de pessoa maior e 

com discernimento, nos quais ela faz declarações prévias para o 

final da sua vida e referentes ao seu patrimônio, na hipótese de 

futuramente encontrar-se incapacitada para expressar sua vontade 

(Brandi, 2004).

A Lei n. 26.529/2009, que versa sobre os diretos do paciente, 

regulamentou directivas antecipadas em todo o território argentino. 

Ela é composta por 25 artigos, dos quais apenas um trata as directi-

vas antecipadas; os outros versam sobre os direitos do paciente em 

relação aos profissionais e às instituições de saúde.

A lei estabelece, em seu art. 11, que toda pessoa maior e com 

discernimento poderá elaborar as directivas antecipadas com refe-

rência aos tratamentos de saúde que futuramente desejará receber 

ou recusará, sejam preventivos ou paliativos. As directivas vincu-

lam a atuação médica e não serão acatadas apenas na hipótese de 

contrariarem a legislação, como no caso de prática de eutanásia, 

quando serão consideradas nulas.

A Lei n. 26.529/2009 teve sete artigos alterados pela Lei n. 

26.742/2012, que ficou conhecida como lei da “morte digna”, a 

qual preocupou-se em evitar o encarniçamento terapêutico, huma-

nizando a relação médica; garantir o respeito à autonomia do pa-

ciente e à sua autodeterminação; evitar tratamentos fúteis, quando 

não houver mais chance de cura; assegurar a adoção de cuidados pa-

liativos, que aliviam o sofrimento do paciente; permitir a renúncia 

a tratamentos que visam prolongar de maneira artificial o processo 

de morte (Sociedade Brasileira de Bioética, 2012).

A lei isenta de responsabilidade administrativa, civil ou penal os 

médicos que atuam sem extrapolar ou transgredir os limites legais 

do instituto.
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Argentina e Uruguai são países que já legislaram sobre o direito 

à autonomia e autodeterminação dos pacientes terminais, reco-

nhecendo seu direito de decidir sobre o início e a continuidade de 

tratamentos que poderão ser oferecidos a eles na fase final de sua 

vida, que visem o prolongamento do processo de morte.

As diretivas antecipadas de vontade no contexto 
brasileiro: gênero e espécies

No Brasil, a doutrina sobre o tema ainda é incipiente, mas a 

discussão começa a ganhar força e interesse. Poucos são os autores 

que se aprofundam no tema, e as propostas legislativas ainda es-

barram na burocracia da política e adormecem nos gabinetes dos 

legisladores.

Conforme já exposto, o instituto já está normatizado em diversos 

países europeus, bem como nas Américas. Recentemente, o Conse-

lho Federal de Medicina, por meio da Resolução n. 1.995/2012, 

estabeleceu o marco inicial para a regulamentação do instituto no 

Brasil.

As diretivas antecipadas de vontade são um documento ela-

borado por pessoa capaz no qual manifesta antecipadamente seu 

consentimento ou recusa a cuidados terapêuticos, diante da pos-

sibilidade de no futuro estar incapacitada para fazê-lo. Assim, as 

disposições são anteriores à recomendação da intervenção médica 

(Barbosa, 2011-2013).

Renata de Lima Rodrigues (2013) assim conceitua as diretivas 

antecipadas de vontade:

[...] são determinações prévias dadas por certas pessoas – estando 

elas ou não na condição de pacientes no momento de sua elabora-

ção –, que devem ser cumpridas, ante uma situação na qual elas se 

tornem incompetentes para decidir o cuidado de si mesmas, indi-

cando suas preferências de tratamento ou até mesmo autorizando 

uma terceira pessoa a tomar decisões por elas. (p.48)
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As diretivas antecipadas são comumente confundidas com 

mandato duradouro e declaração prévia de vontade para o fim da 

vida, ou testamento vital, como é popularmente conhecido o insti-

tuto, contudo é imperioso destacar que as diretivas são um gênero, 

e o mandato e a declaração, suas espécies. A seguir abordaremos de 

modo mais detalhado esses institutos.

Declaração prévia de vontade para o fim da vida

Trata-se da espécie de diretiva antecipada de vontade mais co-

nhecida. Tem origem no living will do direito norte-americano. 

No Brasil, é conhecida como testamento vital, provavelmente pela 

tradução literal do nome do instituto em inglês.

A declaração prévia consiste na manifestação de vontade de 

um paciente de aceitar ou recusar tratamentos se estiver sofrendo 

de uma doença incurável, encontrar-se em estado irreversível e 

terminal ou em estado vegetativo permanente, e, em consequência, 

estiver impossibilitado de manifestar livremente sua vontade (Da-

dalto, 2013). 

É imperioso ressaltar que nesse documento não há nenhuma 

solicitação de intervenção que objetive abreviar a morte, apenas re-

cusa a procedimentos que prolonguem o processo de morte, geran-

do sofrimento e dor, retirando a dignidade da pessoa, fazendo que 

estar vivo seja um dever, e não um direito. As terapias que visam 

tratar o paciente, diminuir a dor, aliviar o sofrimento, oferecer-lhe 

amparo e tranquilidade são mantidas. A suspensão desses esfor-

ços extraordinários que tentam, a qualquer custo, curar o paciente 

quando isso não é mais possível, recebe o nome de suspensão de 

esforço terapêutico (SET). Nesse tipo de conduta, não é o fármaco 

utilizado para analgesia que levará o paciente à morte, em razão de 

overdose, mas sim a própria doença. O medicamento apenas traz 

alívio, auxiliando no tratamento (Ribeiro, 2006). 

O objetivo do documento é resguardar a dignidade nesse mo-

mento de aflição, preservando o direito da pessoa à manifestação de 

sua vontade e a sua autodeterminação. Assim, o paciente poderá, 
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com discernimento e capacidade civil, manifestar-se previamente 

em relação a tratamentos, aceitando-os totalmente ou com limites, 

ou recusando-os, assim como em relação a não oferta de suporte 

vital, retirada de suporte vital e ordem de não reanimação, ou não 

ressuscitação mecânica (Furtado, 2003).

A não oferta e a retirada de suporte vital são temas que causam 

grande controvérsia. Muitos entendem que a não oferta ou retirada 

de suporte vital poderiam configurar-se como eutanásia, pois o 

abreviamento da vida seria consequência de uma ação direta do 

profissional da saúde.

Barroso e Martel (2010) defendem que a não oferta de suporte 

vital, a retirada de suporte vital e a ordem de não ressuscitação 

integram a limitação a tratamentos constante na declaração. Escla-

recem que o suporte vital consiste em mecanismos artificiais que 

permitem a manutenção da vida quando o organismo já não conse-

gue mais desempenhar suas funções, como é o caso do sistema de 

alimentação e hidratação artificial e do sistema de ventilação mecâ-

nica. A ordem de não ressuscitação diz respeito à não reanimação de 

um paciente que se encontra em estágio terminal, irreversível, com 

moléstia crônica e incurável.

A declaração prévia de vontade para o fim da vida guarda estrei-

ta relação com a fronteira que divide o término da vida e o início da 

morte, uma das questões existenciais mais tormentosas para o ser 

humano e poucas vezes aceita no âmbito psicanalítico (Zimerman, 

2010).

López Sánchez (2003) aponta os principais objetivos da declara-

ção prévia de vontade para o fim da vida: a garantia de que os reais 

desejos do paciente sejam observados e respeitados no fim da sua 

vida e a segurança jurídica proporcionada ao médico ao atuar em 

situações em que há manifestação de vontade que confrontam com 

outros valores e interesses (Dadalto, 2013).

A declaração prévia tem efeito vinculante aos médicos, pro-

fissionais da saúde, procuradores de saúde, familiares e demais 

interessados (Dadalto, 2013). Esse efeito é fundamental para evitar 

uma batalha jurídica, na hipótese de o médico se recusar a cumprir 
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o que determina a declaração, o que iria contra a natureza e até 

mesmo a razão de existir do instituto e abalaria a fidúcia que alicer-

ça a relação médico–paciente (Rodotà, 2007).

Existem linhas mestras que devem estar presentes nas decla-

rações prévias para o fim da vida. Luciana Dadalto (2013) elenca 

cinco pontos essenciais em sua elaboração: valores e desejos; deci-

sões sobre o fim da vida; disposições outras; diretrizes para a equipe 

médica; e revogação.

Os valores e desejos expressam a intenção do declarante ao ela-

borar o documento, deixam claro quais são os seus valores e as suas 

intenções, o que ajuda a equipe médica e o representante para saúde 

na sua atuação.

As decisões sobre o fim da vida cumprem a função de indicar, de 

modo genérico, as patologias/situações em que o declarante recusa 

tratamentos e procedimentos médicos. 

No documento podem constar ainda outras disposições que 

versem sobre o local em que o declarante deseja passar seus últimos 

dias, se deseja ser enterrado ou cremado, e pugna pela validade do 

documento.

As diretrizes para a equipe médica consistem na indicação dos 

procedimentos e tratamentos que recusa à equipe de saúde de seu 

médico de confiança e na manifestação de consciência de seu ato.

É fundamental que o declarante expresse no documento que 

foi esclarecido sobre a possibilidade de revogação do documento a 

qualquer momento, sem a necessidade de justificativa. A declara-

ção prévia de vontade para o fim da vida contém conteúdo volitivo 

e, pela sua própria natureza, pode sofrer alterações, razão pela qual 

não pode ser permanente.

 Não obstante, existem situações em que a declaração prévia 

sofre limitações. Dadalto (2013) cita a hipótese de contrariedade ao 

que determina o ordenamento jurídico, situação em que o médico 

não deverá cumprir as determinações constantes no documento e o 

que se configura como contraindicado ao tratamento do paciente, 

pelo fato de remeter a procedimentos já superados para a medici-

na. O médico também poderá deixar de cumprir o que determina 
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a declaração prévia por razões religiosas, morais ou éticas. Neste 

caso, deverá justificar sua recusa e encaminhar o paciente a outro 

profissional para que cumpra as disposições do documento. A re-

cusa imotivada e injustificada não será aceita em hipótese alguma 

(Rodotà, 2007).

Aos cinco itens mencionados, sugerimos neste livro que seja 

incluída a necessidade de aconselhamento médico e jurídico, como 

pressupostos fundamentais para a validade do documento. Esse 

assunto, que será tratado mais amplamente adiante, reafirma a 

preocupação com o instituto. Entende-se que a participação de um 

médico é fundamental para esclarecer ao declarante no que consiste 

cada procedimento e tratamento disponível para ser utilizado em 

pacientes terminais, os benefícios e malefícios de sua utilização, e as 

consequências da decisão dele. De modo análogo, a participação de 

um advogado é essencial para o aconselhamento técnico-jurídico, 

ao esclarecer as implicações da decisão do declarante e informar a 

possibilidade de revogação do documento.

A declaração prévia de vontade para o fim da vida não apresenta 

uma forma determinada em países com estrutura jurídica análoga 

à brasileira. Não é imposta a forma pública ou privada. Contudo, 

recomenda-se a forma pública, pois o notário, ao lavrar a escritura, 

confere-lhe validade, em razão de sua fé pública. Ao ser feito o 

documento, é importante a participação de no mínimo duas teste-

munhas, para conferir validade ao ato. A lei espanhola criou o Re-

gistro Nacional de Instruções Prévias, subordinado ao Ministério 

da Saúde e Consumo (Lópes Sánchez, 2003), onde as declarações 

prévias são arquivadas e podem ser consultadas por meio eletrôni-

co. No Brasil, entendemos que também deva ser criado um órgão 

público semelhante, subordinado ao Colégio Notarial (Dadalto, 

2013), para que as declarações prévias possam ser arquivadas e 

consultadas.

A criação desse banco de declarações prévias confere efetividade 

ao instituto, evitando que o desejo do paciente se perca em meio à 

burocracia cotidiana.
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É importante que o documento seja anexado pela equipe médica 

junto ao prontuário do paciente, o que confirmará que ela sabia de 

sua existência e agiu em consonância com o desejo dele.

E em qual momento teria eficácia a declaração prévia para o fim 

da vida prevista no Brasil?

 A lei norte-americana preceitua o prazo de quatorze dias a par-

tir da formulação do documento para que ele tenha eficácia. O 

legislador acredita que esse prazo é suficiente para que o declarante 

reflita sobre sua decisão e, em caso de arrependimento, revogue-

-a antes que produza efeitos jurídicos. Já na Espanha a eficácia é 

imediata: as declarações podem ser revogadas no momento em que 

o outorgante desejar, não sendo previsto o prazo de arrependimento 

(Dadalto, 2013). 

Contudo, acredita-se que a declaração prévia passa a ter eficácia 

no momento em que ela é anexada ao prontuário do paciente. Nesse 

momento, não resta nenhuma dúvida de que a equipe médica sabe 

que existe a declaração, independentemente se a opção foi pela 

lavratura de uma escritura, pela forma pública, ou por meio de um 

instrumento particular, com a presença de, no mínimo, duas teste-

munhas. Nesse momento, a atuação da equipe de saúde passa a ser 

vinculada ao desejo do declarante.

Outra questão é se haveria prazo de validade para a declaração 

de vontade. A lei portuguesa adotou o prazo de validade de cinco 

anos, sob o argumento de que o declarante poderia esquecer de ter 

elaborado o documento. Além disso, os procedimentos, os trata-

mentos e as técnicas médicas encontram-se em constante evolução, 

surgem novas terapias que permitem a cura de doenças até então 

desconhecidas, o que faz que muitas vezes a declaração se torne 

obsoleta (López Sánchez, 2003).

Entretanto, deve-se ressaltar que a declaração prévia para o fim 

da vida só é utilizada como fator inibidor para a prática da dista-

násia. A partir do momento em que surge uma nova técnica que 

permite a cura de uma doença desconhecida no momento da ela-

boração do documento, a declaração perde sua validade, pois deixa 
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de tutelar uma situação de terminalidade e irreversibilidade da 

enfermidade e, portanto, passa a contrariar o ordenamento jurídico, 

o que é vedado.

Como a declaração prévia pode ser revogada a qualquer mo-

mento e a descoberta de nova técnica que torne possível a cura de 

uma doença elencada no documento faz que ele perca sua validade 

e o torne nulo, por contrariar a legislação vigente, considera-se des-

necessária a imposição de prazo de validade para ele.

No que se refere à denominação da declaração, a doutrina 

estrangeira comumente utiliza as expressões living will, patien-

tenverfügungen, testamento biológico, advance directives, voluntad 

antecipada, instrucciones previas e directivas antecipadas de vontade. 

No Brasil, a expressão mais utilizada é testamento vital (Furtado, 

2014). 

Essa expressão, apesar de bastante utilizada, gera equívocos, 

pois permite uma associação natural com o testamento sucessório, 

com disposições sobretudo patrimoniais e sempre post mortem, o 

qual em nada se assemelha às declarações prévias para o fim da vida.

Acredita-se que o instituto tenha recebido o nome de testamen-

to vital em razão de uma tradução literal e equivocada da expressão 

living will, do direito saxão. O termo living traduz-se como “vida”. 

O termo will pode ser traduzido como “testamento”, mas tam-

bém como “anseio, vontade”. Portanto, a tradução literal permite 

a nomenclatura “testamento vital”, mas também permite entender 

que o real objetivo do instituto é demonstrar as vontades referentes 

à vida, ou ainda a declaração de vontades para o fim da vida.

É fundamental distinguir testamento e declaração prévia para 

o fim da vida. O testamento é um negócio jurídico personalíssimo, 

unilateral, solene, revogável, com disposições patrimoniais e ex-

trapatrimoniais e que produz efeitos post mortem (Pereira, 2004). 

A declaração prévia também é um negócio jurídico personalíssimo 

e unilateral, uma declaração de vontade revogável e com conteúdo 

extrapatrimonial, contudo não apresenta solenidade e, principal-

mente, não produz efeitos post mortem (Dadalto, 2013).
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Essa é a razão pela qual se prefere a nomenclatura declaração 

prévia para o fim da vida, em lugar do termo testamento vital, pois 

mostra-se mais adequada à natureza do instituto, que é respeitar o 

desejo do declarante para a fase derradeira de sua vida, e não qual-

quer disposição com eficácia somente após a sua morte.

Mandato duradouro

A segunda espécie de diretiva antecipada de vontade é o deno-

minado mandato duradouro, ou poder duradouro do representan-

te. Assim como a declaração prévia para o fim da vida, esse instituto 

tem origem no direito norte-americano, no denominado durable 

power of attorney for health care. Na Espanha recebe o nome de 

mandato de asistencia sanitaria e poder para el cuidado de salud, em 

Portugal é chamado de procuradores de cuidados de saúde.

Enquanto a declaração prévia estabelece condutas que devem 

ou não ser tomadas no final da vida, o mandato duradouro consiste 

na outorga de procuração referente aos cuidados com a saúde, por-

tanto com poder duradouro, em que se nomeia um representante 

para tomar as providências cabíveis em nome do paciente não ape-

nas em situações de terminalidade (Naves; Sá, 2002).

Por meio do mandato duradouro, podem ser nomeados um ou 

mais procuradores para auxiliar os médicos na decisão de aceitar 

ou recusar um tratamento, em nome do mandante, se este estiver 

incapacitado para manifestar seu desejo. A decisão deverá sempre 

ser alicerçada nos valores e nos desejos dele (Dadalto, 2013). 

O mandatário deverá conhecer intimamente o mandante, suas 

vontades e seus valores, e fazer que sejam respeitados. O outorgado 

apenas deverá cumprir a vontade do outorgante, estando a ela vin-

culado, omitindo seus valores e desejos (Marino, 2007).

Quem seria o procurador mais adequado? Ascendentes, descen-

dentes, cônjuge, o médico de confiança do representado, o advo-

gado da família ou até mesmo um familiar com grau de parentesco 

mais distante, pois é nessa escolha que repousa a grande dificuldade 

de efetividade do instrumento. 
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O escolhido deve possuir grande afinidade com o representado, 

conhecê-lo profundamente, gozar da sua confiança. Caso não o 

conheça, ou mesmo que o conheça e não cumpra a sua vontade, o 

instituto perderá sua efetividade (Pereira, 2004).

Surgem dois obstáculos para a escolha de um procurador que 

desconhece o desejo do mandante: ou ele se recusa a cumprir a 

determinação do mandante por convicções próprias, por valores 

morais e religiosos diferentes dos dele, ou por apego e afeto ao man-

dante, não aceitando a irreversibilidade de sua condição.

É fundamental que sempre seja atendido o interesse do paciente. 

Mesmo diante das dificuldades apontadas, e ainda que os laços de 

afetividade sugiram que a vontade do mandante não deva ser cum-

prida, o procurador deve fazer que a vontade dele seja respeitada. 

O mandatário é apenas a voz do mandante que, por algum motivo, 

não pode mais ecoar. Sendo assim, se necessário, se o representante 

agir contrariamente à vontade do mandante, suas decisões poderão 

ser invalidadas (Beauchamp; Childress, 2002). 

O mandato duradouro apresenta algumas vantagens, em razão 

de sua flexibilidade. Ele tem aplicação mais próxima em termos de 

tempo, havendo maior adequação entre a disposição de vontade e o 

estágio de desenvolvimento técnico-científico da medicina. Ainda, 

há a garantiade de que a deliberação do mandante será cumprida 

e adequação às novas realidades, visto que o procurador, em caso 

de omissão, decidirá com base nos valores do outorgante, fazendo 

os fatos concretos refletirem as vontades dele (Mulholland, 2014). 

Esse instituto não se restringe à fase terminal. Pode ser utilizado 

sempre que o declarante se encontre incapacitado para manifestar 

sua vontade. Contudo, a nomeação de um procurador é fundamen-

tal mesmo quando é feita uma declaração prévia para o fim da vida, 

pois o documento pode apresentar inadequações ou ambiguidades.

Nesse caso, será importante buscar atender a intenção real do 

declarante. Uma pessoa que conheça o emitente e tenha afeto por 

ele deverá exercer a função de mandatário e auxiliar no cumprimen-

to da declaração.
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As diretivas antecipadas de vontade como 
dissentimento: uma modalidade especial de 
consentimento livre e esclarecido

O consentimento livre e esclarecido é fundamental para garantir 

a autonomia do paciente, sua liberdade, o respeito a ele enquanto 

ser humano, preservando sua dignidade. Destina-se a informar e 

esclarecer o paciente, permitindo-lhe decidir se acusa ou rejeita um 

tratamento ou cuidado médico-hospitalar.

As diretivas de vontade devem ser entendidas como um modelo 

especial de consentimento livre e esclarecido, pois constituem um 

documento em que, previamente, diversos cuidados e tratamentos 

médicos são recusados, após amplo e efetivo esclarecimento feito 

por profissionais das ciências médica e jurídica.

Desse modo, é possível afirmar que há um dissentimento livre 

e esclarecido, pois o outorgante, após receber todas as informações 

disponíveis sobre os tratamentos e cuidados médicos existentes e 

acessíveis, além de ter todas as suas dúvidas esclarecidas, usando de 

sua liberdade e autonomia poderá recusar tratamentos e cuidados 

que não deseja receber no futuro, na hipótese de padecer de doença 

crônica, irreversível, incurável e em estágio terminal, de estar in-

consciente e não puder manifestar seu desejo. 

É inegável que a diretiva antecipada de vontade versa sobre uma 

recusa livre e esclarecida ao exercício da autonomia e da autode-

terminação, baseada nos direitos da personalidade e na dignida-

de humana. Contudo, não segue o padrão do consentimento livre 

e esclarecido, o qual, em regra, existe para manifestar a adesão a 

um tratamento ou cuidado médico-hospitalar. Nela, ao contrário, 

documenta-se o dissentimento.

Isso não significa que não possa ser tratada como uma espécie 

ou modalidade especial de consentimento livre e esclarecido, ou 

dissentimento livre e esclarecido, como se propõe. 

 Ademais, as diretivas antecipadas de vontade são mais amplas, 

pois não se restringem às declarações prévias para o final da vida 

e ao dissentimento livre e esclarecido, mas vão além. Por meio do 
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mandato duradouro, é nomeado um representante para substituir o 

mandante e cumprir seus desejos, caso seja necessário, mesmo que 

não esteja em situação de terminalidade, mas incapacitado para ma-

nifestar sua vontade. Trata-se de modalidade especial, com caracte-

rísticas próprias, mas com o mesmo objetivo: respeitar a autonomia 

e a autodeterminação do paciente. Afinal, quando o interessado 

em geral não formaliza sua renúncia a um tratamento, somente o 

recusa e o abandona. Quando há adesão ao tratamento ou cuidado, 

a aceitação costuma ser formalizada.

Esse instrumento oferece nova oportunidade de manifestação 

da vontade do paciente, respeitando seus valores, suas crenças e 

seus desejos, reconhecendo-o como um ser humano, com as suas 

convicções e escolhas. Configura-se como um verdadeiro termo de 

dissentimento ou recusa livre e esclarecido, que pode ser considera-

do uma espécie do gênero consentimento livre e esclarecido.

Os avanços do Judiciário sobre a questão: análise 
do Enunciado n. 37 da I Jornada de Direito da 
Saúde do Conselho Nacional de Justiça 

 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoveu, na cidade de 

São Paulo, nos dias 14 e 15 de maio de 2014, a I Jornada de Direito 

da Saúde. O evento aprovou diversos enunciados sobre questões 

referentes à saúde, dentre eles, o Enunciado n. 37, que estabelece:

As diretivas ou declarações antecipadas de vontade, que espe-

cificam os tratamentos médicos a que o declarante deseja ou não se 

submeter quando incapacitado de expressar-se autonomamente, 

devem ser feitas preferencialmente por escrito, por instrumento 

particular, com duas testemunhas, ou público, sem prejuízo de 

outras formas inequívocas de manifestação admitidas em direito.

O enunciado merece elogios por diversos motivos, sobretu-

do em razão da exigência de no mínimo duas testemunhas para 
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a elaboração da diretiva antecipada de vontade feita por meio de 

instrumento particular, conferindo maior segurança jurídica ao 

declarante e ao responsável pelo seu cumprimento. Não existe a 

mesma exigência quando há opção pela forma pública, visto que o 

notário goza de fé pública. 

No entanto, o enunciado recém-aprovado cometeu diversos 

equívocos conceituais (Dadalto, 2013). Primeiramente, pode-se 

mencionar o equívoco na utilização dos termos “diretivas anteci-

padas de vontade” e “declarações antecipadas de vontade” como 

sinônimos. Declarações antecipadas de vontade não existem. O que 

existe é a diretiva antecipada de vontade e a declaração prévia para 

o fim da vida, porém trata-se de institutos distintos. A primeira é 

gênero, e a segunda, sua espécie.

A confusão não se restringe à nomenclatura. Abrange também 

o alcance do instituto, que, pelo texto do enunciado, fica restrito a 

tratamentos médicos, quando na realidade abarca também cuida-

dos médicos. 

Nota-se uma maior preocupação do Judiciário com o tema. Em-

bora não o tenha regulamentado, manifestou interesse ao elaborar 

o enunciado versando sobre ele. Essa foi a primeira oportunidade 

de sedimentar de modo correto a terminologia a ser adotada, mas 

ela foi desperdiçada.

A importância do aconselhamento médico e 
jurídico nas diretivas antecipadas de vontade

O advogado tem papel fundamental para a manutenção social, 

porque ele é o responsável por interpretar o ordenamento jurídico 

e, sempre que necessário, fazer que seja respeitado. Ele pode ser 

considerado a estrutura da sociedade (Martins, 1993).

Como defensor do ordenamento jurídico, o advogado colabora 

para a manutenção do Estado democrático de direito, uma vez que 

assegura ao cidadão comum que seus interesses serão tutelados por 

meio das normas vigentes.
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Quando há qualquer indício ou ameaça real de violação a um 

direito fundamental, para evitar a infração recorre-se ao advogado,5 

profissional habilitado a desempenhar a tarefa de defesa dos in-

teresses sociais, por meio de procedimentos judiciais. É ele que 

mobiliza o direito frente à injustiça (Pereira, 1975).

A profissão tem caráter público e político e sua atuação deve 

estar condicionada a valores éticos e morais. É a constante luta pela 

liberdade e pela justiça, que estão entre os maiores interesses sociais 

(Bomfim, 2014).

É inequívoco que o ordenamento jurídico é bastante complexo 

e hipertrofiado, em razão das suas inúmeras leis. Por essa razão, 

Vadel (2000) considera que o advogado desempenha a função de 

auxiliar o cidadão, prestando-lhe assessoria técnica no que diz res-

peito ao conteúdo e ao alcance das normas.

Assim, é inequívoca a importância da participação do advogado 

como assessor técnico na elaboração das diretivas antecipadas de 

vontade.

O ordenamento jurídico deve ser interpretado enquanto um sis-

tema de regras. Ao analisar-se a legislação, é possível verificar que 

o Estatuto da Advocacia6 impõe a obrigatoriedade do visto do ad-

vogado para que atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas 

sejam admitidos para registro, sob pena de nulidade do instrumen-

to. Entendimento semelhante tem a Lei do Registro de Comércio 

(Lei n. 8.934), que foi regulamentada pelo Decreto n. 1.800/96.7

 5 As menções feitas aos advogados são extensivas aos defensores públicos, que 

desempenham papel fundamental para a preservação dos interesses da popu-

lação que não tem condições econômicas de financiar o patrocínio de seus inte-

resses em juízo. O declarante menos favorecido poderá recorrer à defensoria 

pública, sem necessidade de pagamento.

 6 Brasil. Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. “Art. 1o – São atividades privativas 

de advocacia: [...] § 2o Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, 

sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos compe-

tentes, quando visados por advogados.”

 7 Brasil. Decreto n. 1.800, de 30 de janeiro de 1996. “Art. 36 – O ato constitu-

tivo de sociedade mercantil e de cooperativa somente poderá ser arquivado 

se visado por advogado, com a indicação do nome e número de inscrição na 

respectiva Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.”
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A exigência de visto de advogado se refere à constituição e alte-

ração de atos constitutivos de qualquer pessoa jurídica, indepen-

dentemente se por meio de instrumento público ou particular. 

Essa exigência explica-se porque, em tese, o advogado é quem 

detém conhecimento técnico para elaborar um contrato, atenden-

do aos interesses individuais e sociais, agindo com fidelidade ao 

ordenamento jurídico, orientando e evitando prejuízos ao cidadão 

(Thomaz, 2008). 

No mesmo sentido, a Lei n. 11.441/07, que dispõe sobre a rea-

lização de inventário, partilha, separação e divórcio consensual, 

por via administrativa, estabeleceu a obrigatoriedade de assessoria 

técnico-jurídica para a validade dos atos, por meio de procedimento 

extrajudicial, em que é adotada a forma pública.

A assistência jurídica não se resume à presença formal do ad-

vogado para autenticar o ato. Ele deve participar efetivamente, 

prestando orientação jurídica, esclarecendo dúvidas e elaborando a 

minuta que dará origem à escritura pública (Lôbo, 2014). 

Diante disso, a estrutura normativa brasileira estabeleceu a 

obrigatoriedade da participação de um advogado para cumprir a 

função de oferecer assessoria efetiva em procedimentos como atos e 

contratos constitutivos de pessoas jurídicas, inventários, partilhas, 

separações e divórcios consensuais, por via administrativa. Por 

analogia, parece evidente que as diretivas antecipadas de vontade 

tutelam um bem jurídico de valor superior à constituição de pes-

soa jurídica, à disposição e sucessão patrimonial, à dissolução de 

sociedade matrimonial.

Desse modo, mostra-se imperioso regulamentar a participação 

obrigatória de um assessor jurídico para que as diretivas antecipa-

das de vontade tenham validade, considerando nulo o documento 

elaborado sem a participação e o aconselhamento de um advogado.

A função dele nas diretivas antecipadas é fundamental. Ele de-

verá atuar como um auxiliar, garantindo que os desejos do outor-

gante sejam respeitados, que a elaboração do documento cumpra 

os preceitos da legalidade, utilizando a melhor técnica, evitando 

ambiguidades e interpretações dúbias, que possam gerar dúvida à 

Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   123Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   123 31/12/2015   15:07:5931/12/2015   15:07:59



124  MATHEUS MASSARO MABTUM • PATRÍCIA BORBA MARCHETTO

equipe médica no momento de concretizar suas disposições (Lipp-

mann, 2013). 

Ademais, o advogado auxiliará na escolha da melhor forma de 

elaboração do documento, no detalhamento de situações que po-

derão ocorrer, mostrará quais são as opções possíveis e os limites 

legais de cada uma delas, orientará na escolha do procurador de 

saúde, além de oferecer orientações jurídicas diversas, relativas, por 

exemplo, aos direitos subjetivos dos pacientes em terminalidade e à 

sucessão patrimonial. 

O entendimento relativo à assessoria médica é semelhante ao 

jurídico. A função do médico na sociedade não se limita à atuação 

tecnobiológica, como muitos pensam. A sua atuação é interdiscipli-

nar e multifacetada, pautada por valores éticos, morais, culturais, 

científicos, políticos, humanos, sociais e ecumênicos (Boff, 1999). 

O médico desempenha atividade fundamental para a sociedade. 

Mais do que curar, ele é responsável por cuidar. Não há profissional 

mais apto a prestar esclarecimentos sobre um tratamento do que 

esse profissional da saúde. Ele possui formação técnica que lhe 

permite esclarecer os benefícios, os malefícios e as consequências 

de cada procedimento biomédico.

Desse modo, a ausência de aconselhamento médico poderá levar 

o outorgante a decidir com base em falsas premissas, as quais, por 

falta de informação ou por informação equivocada, acredita que são 

verdadeiras. Como consequência, chegará a uma conclusão falsa, 

sem alcançar seu real objetivo, e sua vontade estará comprometida 

pelo vício do erro.

Apenas haverá autonomia quando o interessado dispuser de 

informações reais e completas acerca das alternativas que lhe são 

apresentadas. Se não receber todas as informações necessárias, ha-

verá uma falsa liberdade de escolha.

Diante do exposto, consideramos que deve ser obrigatório o 

aconselhamento médico e jurídico na elaboração das diretivas an-

tecipadas de vontade. A falta de assessoria jurídica ou médica deve 

ensejar a nulidade absoluta do instrumento, seja ele público ou 

particular. 
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Responsabilidades oriundas das diretivas 
antecipadas de vontade do paciente

O médico, no seu ofício, não assume o compromisso de obter 

um resultado específico, não garante que o resultado pretendido 

será alcançado. Ele não se compromete em curar o paciente, mas em 

empregar as melhores técnicas disponíveis para que seja consegui-

do um resultado satisfatório. 

O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor reconhe-

cem que a responsabilidade dos profissionais da saúde, em regra, é 

subjetiva. É preciso que se comprove a existência de pelo menos um 

dos elementos que caracteriza a culpa: ou negligência, ou impru-

dência, ou imperícia.

Desse modo, a culpa deve ser analisada em sentido amplo. 

Mesmo em uma situação complexa, ela deve ser comprovada. Se a 

conduta for isenta de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, 

não haverá responsabilização (Kfouri Neto, 2007).

Todavia, não está em discussão um ato de iatrogenia8 ou os 

desdobramentos da prática médica, mas sim as consequências do 

cumprimento ou do descumprimento da vontade do paciente ma-

nifestada nas diretivas antecipadas de vontade, o que tem caráter e 

efeitos diversos.

Atualmente, em razão da ausência de uma lei que reconheça 

e regulamente expressamente as diretivas antecipadas do pacien-

te, qualquer que seja a conduta do profissional da saúde, não será 

suficiente para garantir sua segurança em relação à licitude de sua 

decisão.

 8 “Iatrogenia é uma palavra que deriva do grego: o radical iatro (‘iatrós’) signi-

fica médico, remédio, medicina; geno (‘gennáo’), aquele que gera, produz; e 

‘Ia’, uma qualidade. [...] o significado mais aceito é o de que iatrogenia con-

siste num resultado negativo da prática médica. [...] Sob esta óptica, os ‘erros 

médicos’, tais como os conhecemos no Código de Ética Médica (imperícia, 

imprudência e negligência), se enquadram na categoria de iatrogenias, no 

entendimento contemporâneo” (Tavares, 2007).
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Embora regras esparsas reconheçam o direito à autonomia e 

autodeterminação do paciente, esse entendimento depende de um 

esforço interpretativo sistemático, o que nem sempre é feito pelos 

operadores da ciência jurídica, o que gera insegurança entre os pro-

fissionais da saúde com relação às diretivas antecipadas de vontade. 

Ademais, a legislação atual, tal como está formulada, permite 

ao paciente manifestar sua autonomia, mas não é suficiente para 

vincular a atuação do médico. Como a atuação do profissional é 

discricionária, ele pode cumprir ou não as diretivas antecipadas. 

E quais seriam as consequências éticas e jurídicas dessa escolha? 

Discutiremos isso a seguir.

Responsabilidade civil decorrente do acatamento da 
manifestação antecipada de vontade do paciente

As diretivas antecipadas de vontade estão pautadas em práticas 

de ortotanásia, que consiste no exercício regular dos preceitos mé-

dicos. Contudo, é fundamental que a família do paciente concorde 

com a prática, pois a negativa dos parentes pode ensejar ação judi-

cial contra o profissional. A comunhão de vontades traz segurança 

ao médico (Sá, 2005).

É fundamental ressaltar que, embora a ortotanásia não esteja 

tipificada como crime no Código Penal, foi apresentada proposta 

de alteração do art. 121 no Anteprojeto do Código Penal incluindo-

-a entre as hipóteses excludentes de ilicitude. A proposta sugeria a 

inserção do § 4o, que iria dispor:

§ 4o – Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por 

meio artificial, se previamente atestada por dois médicos a morte 

como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do 

paciente, ou na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, 

cônjuge, companheiro ou irmão.

Ainda que a proposta de inclusão do § 4o ao art. 121 do Código 

Penal não tenha sido aceita, é suficiente para demonstrar que parte 
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da doutrina considera que a prática de ortotanásia poderia configu-

rar crime, tanto que almejava incluí-la como hipótese de exclusão 

de ilicitude. 

Ademais, a conduta do médico pode ser interpretada como 

omissão voluntária, capaz de provocar a morte, configurando ho-

micídio privilegiado por relevante valor moral e social,9 que dará 

inclusive ensejo à diminuição da pena que originou o crime, ou 

ainda omissão de socorro,10 ambos os crimes tipificados pelo Có-

digo Penal.

É imperioso ressaltar que o Código Penal não elenca, entre as 

causas capazes de afastar a ilicitude do ato, o pedido da vítima. 

Desse modo, o consentimento ou a solicitação do paciente são irre-

levantes para afastar a caracterização do crime (Borges, 2007). 

O entendimento majoritário, e aparentemente correto, é que a 

prática médica não deva ser punida, mas não há segurança quanto 

a essa questão. Ainda que o profissional não seja condenado, o 

simples fato de enfrentar o processo judicial já lhe causa inúmeros 

prejuízos, que vão desde arcar com os custos do processo até a re-

percussão profissional e familiar que o caso ganharia. A arte médica 

está baseada na confiança, e a simples averiguação de uma conduta 

ilícita de um profissional da saúde pode ser suficiente para destruir 

sua carreira profissional. Além disso, a repercussão do caso pode 

refletir na família do profissional, afetando pessoas que não têm 

envolvimento direto com ele, como cônjuge, filhos, pais e irmãos.

 9 Brasil. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de setembro de 1940. Código penal. “Art. 

121 – Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena: § 1o Se o agente comete o crime impelido por 

motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emo-

ção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena 

de um sexto a um terço.”

 10 Decreto-lei n. 2.848. “Art. 135 – Deixar de prestar assistência, quando possí-

vel fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa 

inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo; ou não 

pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.”
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Desse modo, havendo todos os indícios de ausência de ilicitude 

na conduta do profissional, não é seguro que o acatamento das 

diretivas antecipadas de vontade dê causa à responsabilização do 

profissional.

Não é lícito o médico alegar em sua defesa a existência da Reso-

lução n. 1.805/2006 e da Resolução n. 1.995/2012, ambas do Con-

selho Federal de Medicina, pois nenhuma delas tem eficácia geral, 

restringindo-se aos profissionais vinculados ao conselho. Seu con-

teúdo está adstrito à postura ética profissional, não servindo como 

excludente de antijuridicidade ou de ilicitude, razão pela qual sua 

alegação em defesa do ato médico não será suficiente para afastar a 

responsabilização. O profissional estará isento apenas de sanções 

oriundas de infração ética. Apenas a regulamentação do instituto é 

capaz de conferir segurança jurídica para a equipe médica ao acatar 

o que está determinado nas diretivas antecipadas de vontade.

Responsabilidade civil decorrente do não acatamento 
da manifestação antecipada de vontade do paciente

Outra situação ainda mais complexa é o não acatamento das 

diretivas. Ao descumprir o que está registrado no documento e, 

em consequência, desrespeitar a autonomia do paciente, o médico 

pratica um ato ainda mais grave, a obstinação terapêutica, uma vez 

que intenta manter viva uma pessoa que já se encontra em processo 

irreversível de morte e todas as tentativas de cura são infrutíferas. 

Essa conduta gera consequências éticas e cíveis.

Reitere-se que o médico, ao empreender ações terapêuticas inú-

teis ou obstinadas, comete infração ética, conforme disposto no art. 

41 do Código de Ética Médica.11 Ele tem o dever ético de respeitar 

 11 Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica de 2009. Capítulo 

I, inciso XXII. “Art. 41 – Parágrafo único. Nos casos de doença incurável 

e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis 

sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, 

levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua 

impossibilidade, a de seu representante legal.”
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a autonomia do paciente, desde que sua vontade não contrarie valo-

res éticos e morais do profissional.

Praticar um procedimento ou tratamento que a ciência médica 

considera inútil terapeuticamente, além de não promover nenhum 

benefício para o paciente, poderá ampliar o seu sofrimento, pois há 

desproporcionalidade entre benefícios mínimos e transitórios. O 

médico, que é o responsável por decidir entre iniciar o tratamento 

ou reconhecer que é inútil, deverá ponderar antes de fazer a escolha, 

que deve estar pautada em critérios objetivos de cuidado, tendo 

dados seguros (Serrão, 1998). O médico que opta pelo tratamento 

inútil praticará uma infração ética. Além disso, o profissional que 

descumpre o texto da diretiva antecipada de vontade comete ainda 

um ilícito jurídico que implicará a reparação do dano por meio da 

responsabilidade civil.

Para que seja configurada e aplicada a responsabilidade civil, é 

necessária a existência de seus elementos constitutivos. Deve haver 

uma conduta (na hipótese aventada, a obstinação terapêutica) em 

contrariedade à autodeterminação do paciente; um dano material 

ou moral; e nexo causal, responsável por fundir a conduta ao dano, 

demonstrando que este ocorreu em razão da conduta (Stoco, 2004).

Some-se a todos esses elementos a necessidade de comprovar a 

vontade na conduta do agente, representada pela culpa em sentido 

amplo (negligência, imprudência, imperícia ou dolo). 

O médico que descumpre intencionalmente as diretivas anteci-

padas pratica uma conduta dolosa.

A responsabilidade civil pode ocorrer devido a um dano pa-

trimonial, em consequência de prejuízo material, por ser atingido 

qualquer bem que possa ser representado de modo pecuniário, 

ou a um dano moral, decorrente de uma dor ou um sofrimento 

psicológico que atinge valores íntimos do indivíduo, os quais não 

são expressos monetariamente. Deve-se analisar a possibilidade 

de o descumprimento ensejar um dano moral ao paciente e seus 

familiares, devido à angústia, à dor e ao sofrimento provocados nes-

sas pessoas em consequência da prática da distanásia. O dano moral 

pode ser entendido como a emoção, a dor, o espanto, a vergonha, 

Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   129Miolo_Debate_bioetico_e_juridico_(GRAFICA).indd   129 31/12/2015   15:07:5931/12/2015   15:07:59



130  MATHEUS MASSARO MABTUM • PATRÍCIA BORBA MARCHETTO

a aflição moral ou física, ou seja, um sofrimento suportado pelo 

indivíduo em razão da conduta de outrem. O vocábulo “dor” deve 

ser interpretado de modo amplo, abarcando diversos significados 

(Minozzi, 1917).

É inegável que o prolongamento inútil da vida, devido à obs-

tinação terapêutica, contrariando o desejo do paciente e de seus 

familiares, causará abalo psicológico, que configura o dano moral. 

O dano moral pode ser definido como uma lesão cometida por 

alguém aos sentimentos de outrem. Para o lesado, essa conduta terá 

como consequência a dor e o sofrimento, que podem ser psíquicos 

ou físicos, a inquietação espiritual, dificuldades de relacionamento, 

ou seja, todas as lesões que não sejam suscetíveis de valoração pecu-

niária (Alsina, 1993).

Não há dúvidas de que o não acatamento das diretivas anteci-

padas de vontade enseja dor e sofrimento. Ainda que o paciente 

esteja incapacitado para manifestar sua contrariedade, os familiares 

acompanharão o seu sofrimento, em razão de um procedimento ou 

tratamento que havia recusado. A equipe médica, com sua conduta, 

será a responsável pelo dano e deverá ser responsabilizada pelo so-

frimento moral ao qual o paciente e seus familiares foram expostos. 

Ainda restará a responsabilidade patrimonial, pois o prolonga-

mento do processo de morte gera custos. As terapias para pacientes 

terminais, em razão do alto grau de tecnologia utilizada, têm valores 

elevados, como também os honorários dos profissionais envolvi-

dos, que têm direito a remuneração pela sua atuação.

Se o enfermo estiver internado em um hospital particular, ele 

próprio deverá arcar com o pagamento do tratamento, ou os seus 

familiares ou amigos. Se o paciente for titular de um plano de as-

sistência médico-hospitalar, o convênio médico será o responsável 

pelo pagamento dos procedimentos. Se o tratamento do paciente 

for realizado no sistema público de saúde, a coletividade, represen-

tada pelo erário, será responsável pelo pagamento.

Nesse caso, em que é gerado prejuízo devido à conduta médi-

ca, a equipe deverá ser responsabilizada. Deve-se ressaltar que o 

termo “dano” remete ao resultado de qualquer espécie de lesão, 
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seja patrimonial, moral, religiosa, política ou de qualquer outra 

natureza. Contudo, juridicamente, o seu significado restringe-se ao 

conteúdo moral e patrimonial. O dano patrimonial é representado 

pela redução do patrimônio de uma pessoa em razão de um ato que 

lhe causou prejuízo material (Azevedo, 1998).

Diante do exposto, é possível afirmar que o descumprimento da 

diretiva antecipada de vontade por parte do médico provoca a redu-

ção do patrimônio do responsável pelo pagamento dos tratamentos 

médico-hospitalares e, portanto, prejuízo, e ele deve responder 

juridicamente pela sua conduta.

Portanto, um único ato pode ocasionar três modalidades de in-

frações: ética, moral e patrimonial, ou material, todas passíveis de 

sanções, o que mostra a importância do respeito à autonomia e à 

autodeterminação do paciente, representadas nas diretivas anteci-

padas de vontade.

Fica latente a insegurança dos profissionais da saúde, em ter-

mos jurídicos, por causa da falta de regulamentação das diretivas 

antecipadas. Afinal, seja qual for a conduta do profissional, de 

acatamento ou não acatamento das disposições, ele estará sujeito a 

implicações jurídicas.

Apesar da grande relevância médica e jurídica do tema, os le-

gisladores ainda não demonstraram conhecer a realidade a que os 

profissionais envolvidos com pacientes terminais estão expostos 

todos os dias. Assim, urge a sua regulamentação.
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