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RESUMO: O estudo está inserido na temática da autonomia da vontade, mais 

especificamente no exame do instituto do Testamento Vital. O objetivo da pesquisa é 

compreender o testamento vital à luz dos diplomas estrangeiros, com enfoque nos países da 

América Latina que já possuem legislação consolidada a respeito da temática. Optou-se pela 

metodologia de pesquisa bibliográfica, bem como pela análise da norma jurídica brasileira, 

com enfoque no Código Civil/2002, além da Resolução n° 1.995/12 do Conselho Federal de 

Medicina. Ao final, pode-se observar como característica comum a todos a necessidade da 

maioridade do declarante e o pleno gozo de suas capacidades mentais, além de garantir o 

direito à autonomia do paciente, asseguram a este os cuidados paliativos. Em relação à forma, 

a maioria dos diplomas estrangeiros requer a elaboração do testamento vital perante cartório 

competente e notário público como forma de garantia de validade com possibilidade de 

revogação da decisão a qualquer tempo. Demonstrou-se que o instituto do testamento vital é 

juridicamente possível e que deve haver norma legal específica para trazer segurança jurídica 

a todas as partes envolvidas. 

 

Palavras-chave: Atos Jurídicos. Direito Comparado. Testamento Vital.  

 

ABSTRACT: The study is entered in the theme of autonomy of the will, more specifically in 

the examination of the Vital Testament institute. The objective of the research is to understand 

the vital testament in the light of foreign diplomas, with a focus on Latin American countries 

that already have consolidated legislation on the subject. We opted for the bibliographic 

research methodology, as well as for the analysis of the Brazilian legal norm, focusing on the 

Civil Code / 2002, in addition to Resolution nº 1.995 / 12 of the Federal Council of Medicine. 

 
1
Acadêmica do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP. Endereço 

eletrônico: vane_costella@hotmail.com. 
2 Professora do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP. Mestre pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Endereço eletrônico: fernanda.longhi@unidep.edu.br.  



 

         

2 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

In the end, it is possible to observe, as a common characteristic of all, the need for the 

declarant research his majority and the full enjoyment of his mental capacities, as well as, in 

addition to guaranteeing the patient's right to autonomy, ensure palliative care. At the way, 

most foreign diplomas require the drafting of a vital testament before the competent notary 

and public notary as a form of guarantee of validity with the possibility of revoking the 

decision at any time. It has been shown that the vital testament institute is legally possible and 

that there must be a specific legal rule to bring legal certainty to all parties involved. 

 

Keywords: Comparative law. Legal Acts. Vital Testament. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Testamento Vital é um instrumento pelo qual um indivíduo declara previamente, 

quando em estado de lucidez e capacidade de decisão, sua vontade de receber, não receber ou 

ainda suspender tratamentos médicos que somente irão prolongar sua vida, quando acometido 

por doença terminal ou lesões cerebrais irreversíveis, sem que haja possibilidade de reversão 

deste quadro.  

No cenário atual do direito brasileiro a manifestação da vontade por Testamento Vital 

está sendo regulada pela Resolução 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina. Tal 

resolução, contudo, não trata dos requisitos de validade dos atos jurídicos, tampouco traz 

formalidades a serem cumpridas, de modo que não oferece a devida segurança jurídica para o 

profissional médico ao realizar ou deixar de realizar algum procedimento, bem como ao 

paciente de que sua vontade será respeitada quando não mais puder se pronunciar. 

É direito do paciente, assegurado pela Constituição da República Federativa Brasileira 

diante dos princípios da dignidade da pessoa humana, da autonomia e a da proibição 

constitucional de tratamento desumano, bem como do direito à vida, por meio do testamento 

vital, recusar algum tratamento ou optar pela não continuação deste nos casos de doenças 

incuráveis ou que causem sofrimento devastador. 

Após informação e orientação médica clara, objetiva e detalhada sobre o estado de 

saúde e caminhos possíveis a serem seguidos, o paciente pode, através de sua autonomia, 

consentir ou não o início ou a continuidade do tratamento, de acordo com a Resolução 

1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina.  
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Sabe-se que o avanço tecnológico na área da medicina vem proporcionando cada vez 

mais melhorias à saúde dos indivíduos, desde a prevenção até os tratamentos mais complexos. 

Diante deste quadro, hoje uma doença que pode ser tida como um quadro irreversível, amanhã 

poderá ser solucionada com um tratamento simples. 

Embora se reconheça que o testamento vital não é um testamento propriamente dito, 

mas sim um ato de declaração de vontade, fato é que não há previsão específica na legislação 

brasileira a seu respeito. Por esta razão, objetivou-se com essa pesquisa compreender o 

instituto através da experiência estrangeira, mais especificamente, da experiência dos países 

da América Latina (Argentina, Colômbia, México, Porto Rico e Uruguai), dada a proximidade 

cultural e territorial com o Brasil. 

Para alcançar o objetivo proposto, este artigo foi estruturado da seguinte maneira: 

foram abordados os requisitos gerais de validade de um ato jurídico. Na sequência foi 

analisada a Resolução 1.995/12 do Conselho Federal de Medicina, eis que atualmente é a 

única fonte que disciplina a autonomia da vontade nos pacientes ao final da vida, e, por fim, 

foi analisado o instituto do testamento vital na legislação alienígena, mais intimamente nos 

países da América Latina, possibilitando estabelecer algumas características comuns a todas, 

bem como algumas características semelhantes em algumas delas. 

 

1 REQUISITOS DE VALIDADE DOS ATOS JURÍDICOS 

 

A forma de manifestação da autonomia de vontade, atualmente utilizada por pacientes 

com doenças terminais ou de quadros irreversíveis, que desejam registrar sua vontade a 

respeito de tratamentos que querem ou não ser submetidos é chamado de testamento vital. 

Esse pode ser caracterizado como uma espécie do gênero “diretivas antecipadas de vontade”.   

O nome testamento vital, contudo, não corresponde à melhor denominação ao 

instituto, eis que testamento segundo Sidou (2016, p. 608) é “ato unilateral revogável, pelo 

qual alguém dispõe de seu patrimônio, no todo ou em parte, de conformidade com a lei, para 

depois de morto”. O testamento vital, ao contrário, não trata de disposição de patrimônio e 

nem, tampouco, tem seus efeitos prorrogados até depois da morte do testador. 

Muito embora o Código Civil, em seu artigo 1.857, §2˚ preveja que são válidas as 

disposições testamentárias de caráter não patrimonial, entende-se que o testamento vital, por 

ser um ato de disposição de vontade, se assemelha muito mais a um negócio jurídico do que 

ao testamento previsto na legislação civil. 
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Dessa forma, por se entender o testamento vital como um negócio jurídico, com as 

características de ser pessoal, unilateral, revogável e anulável, para que seja possível 

distinguir e decifrar este instituto, é pertinente analisar o Código Civil.  

Segundo Sílvio de Salvo Venosa (2017, p. 347), atos jurídicos são eventos 

provenientes de uma vontade, independente da intenção principal de ocasionar efeitos 

jurídicos ou não. 

Já Carlos Roberto Gonçalves (2018, p. 330), entende que os “atos jurídicos em sentido 

amplo são ações humanas que criam, modificam, transferem ou extinguem direitos e dividem-

se em: b.1) lícitos; e b.2) ilícitos”. O autor ainda define os atos jurídicos lícitos como aqueles 

que a lei concorda com os efeitos desejados pelo agente, dividindo-os em negócio jurídico, 

ato jurídico em sentido estrito e ato-fato jurídico. 

Para este estudo importa o negócio jurídico, definido por Francisco do Amaral como: 

 

[...] declaração de vontade privada destinada a produzir efeitos que o agente 

pretende e o direito reconhece. Tais efeitos são a constituição, modificação ou 

extinção de relações jurídicas, de modo vinculante, obrigatório para as partes 

intervenientes. (AMARAL, 2017, p. 465). 

 

Segundo os ensinamentos de Gonçalvez (2018, p. 369), para que seja possível a 

aquisição, modificação ou extinção de direitos, é necessário o preenchimento dos requisitos 

de validade, sem os quais o negócio jurídico não produzirá efeitos. Se tais requisitos restarem 

preenchidos, a vontade do agente produzirá seus efeitos, do contrário, se faltar algum dos 

requisitos o negócio jurídico se tornará inválido, não produzirá efeito jurídico e será nulo ou 

anulável.  

Os requisitos de validade do negócio jurídico são elencados no art. 104 do Código 

Civil e são: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma 

prescrita ou não defesa em lei. Cada um destes requisitos será analisado pormenorizadamente 

a seguir.  

 

1.1 Do Agente 
 

Conforme a letra trazida pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 104, inciso I, o 

agente deve ser capaz.  

A capacidade no Direito Civil se subdivide em capacidade de direito, que se refere 

simplesmente à aquisição de direitos e deveres, prevista no artigo 1˚ do Código Civil, sendo 

esta inerente ao ser humano, e a capacidade de fato que é a aptidão para exercer por si os atos 
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da vida civil, sabendo que esta depende do discernimento. 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, (2018, p. 371) a capacidade do agente é 

uma condição subjetiva, podendo ser definida como a disposição adquirida por este para 

manifestar sua vontade e realizar negócios jurídicos como declarante ou declaratário. Trata-se 

da capacidade de fato necessária para que um indivíduo possa exercer, por si só, os atos da 

vida civil. 

O agente capaz é aquele indivíduo apto a exercer seus direitos e contrair obrigações 

perante o Direito Civil, não estando incluídas como aptas, as pessoas mencionadas dos artigos 

3° e 4° do Código Civil, os absolutamente e os relativamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. De acordo com o artigo 5° do mesmo dispositivo legal, a 

partir dos 18 anos ou com a emancipação, cessa a menoridade, oportunidade que a pessoa 

ficará habilitada à pratica de todos os atos da vida civil.  

O artigo 1.860 do Código Civil dispõe que somente podem testar os capazes, dentre 

esses os maiores de dezesseis anos (parágrafo único do mesmo dispositivo), impedindo de 

realizar testamento os incapazes e, aqueles que no ato de fazê-lo, não tiverem pleno 

discernimento. 

Quando se trata do tema do testamento vital, o que deve ser levado em conta para a 

validade da manifestação de vontade é a capacidade de discernimento, atentando-se sempre 

para a questão de que nem sempre a capacidade de fato é sinônimo de discernimento, eis que 

existem diversas situações que podem interferir na capacidade de discernimento de um 

indivíduo, como por exemplo, medicações ou doenças que possam afetar as faculdades 

mentais dessa pessoa.  

Silvio de Salvo Venosa (2019, p. 379) diz que sob determinadas circunstâncias as 

pessoas naturais não possuem capacidade de exercício, por questões de idade, saúde física ou 

mental.   

A capacidade se refere à aptidão do indivíduo para adquirir direitos e assumir 

obrigações, para que seus atos sejam válidos, tal capacidade deve ser aferida no momento do 

ato, eis que nas palavras de Venosa “a capacidade superveniente à prática do ato não é 

suficiente para sanar a nulidade, por outro lado, a incapacidade que sobrevém ao ato não o 

inquina, não o vicia”. (VENOSA, 2017, p. 388) 

Para Alkimim e Rampazzo (2016, p. 153/154), a capacidade é necessária para a 

compreensão dos esclarecimentos dados pelo médico, formação de critérios pessoais e 
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decisão livre. Para que o testamento vital tenha validade, o paciente deve realizá-lo em pleno 

estado de consciência e lucidez. 

Luciana Dadalto (2015), afirma que em relações jurídicas que envolvam médico e 

paciente o que se questiona é a capacidade deste em tomar uma decisão e entender as 

informações que serão prestadas pelo primeiro, e não a capacidade moldada ao Código Civil. 

De acordo com a autora, a capacidade é gênero do qual se subdivide em capacidade de fato e 

de direito.  

A capacidade de direito refere-se àquela que está prevista no artigo 1° do Código Civil 

e é inerente ao ser humano. Trata-se de mera formalidade e não deve ser levada em conta para 

aferir a validade do consentimento prestado pelo paciente.  

Já a capacidade de fato, se refere ao poder de exercício destes direitos, por isso 

depende de discernimento. Dessa forma, quando relacionado ao instituto do testamento vital, 

trata-se de requisito essencial para que o consentimento informado do paciente tenha validade 

e, no caso concreto, deverá ser verificada se à época da manifestação de vontade, o paciente 

estava em pleno gozo de suas funções cognitivas. 

Assim, o paciente deve ser capaz de entender a situação em que se encontra e após 

análise dos seus valores, de acordo com a sua autonomia de vontade, decidir o que é melhor 

para si. 

 

1.2 Do Objeto 
 

Além da capacidade do agente, para o Código Civil a validade do negócio jurídico, 

requer ainda objeto lícito, possível e determinado ou determinável. Trata-se de uma condição 

objetiva. 

De forma simples, para Carlos Roberto Gonçalvez (2018, p. 373), o “objeto lícito é o 

que não atenta contra a lei, a moral ou os bons costumes”. Nas palavras de Francisco Amaral 

(2017, p. 503) “é um requisito negativo, pois, a licitude é, precisamente, a ausência de 

violação desse ordenamento”. 

Francisco Amaral (2017, p. 503) ao tratar dos elementos do negócio jurídico, com 

muita propriedade ensina que “a possibilidade do objeto desdobra-se em possibilidade física 

ou material e possibilidade jurídica. Objeto fisicamente impossível é o que não existe, 

tornando-se inviável o cumprimento da obrigação. A possibilidade jurídica consiste na sua 

viabilidade legal”.  
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Apesar do objeto tutelado no testamento vital ser a vida e esta ser um direito 

indisponível, não deve ser confundido com o dever à vida, pois é direito de todo indivíduo 

exercitar sua autodeterminação de vontade. Além disso, com base no princípio da dignidade 

da pessoa humana, cabe ao paciente através do testamento vital exercer sua autonomia, 

impedindo ou suspendendo tratamentos que prolonguem sua vida sem possibilidade de obter 

um resultado reversível ou eficiente. 

Porém, deve haver uma manifestação livre, consciente e de boa-fé, atentando-se para 

alguns possíveis vícios que podem se apresentar, tais como: a coação, o dolo, o erro, a 

simulação ou fraude. Vale ressaltar que uma vez presente algum desses vícios, torna-se a 

declaração um ato sem validade jurídica. 

 

1.3 Da Forma 

  

Em virtude da ausência de legislação específica sobre o Testamento Vital, sua forma 

de elaboração pode ser bastante variável. 

Dispõe, com efeito, o art. 107 do Código Civil que a validade da declaração de 

vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. 

Gonçalves (2018, p. 375) infere que no direito brasileiro a forma de elaboração de um 

negócio jurídico é livre. As partes podem celebrar o contrato por escrito ou verbalmente, a 

não ser nos casos em que devido a sua seriedade, seja necessário dar maior segurança, 

exigindo-se então forma escrita. Sendo o consensualismo a regra e o formalismo a exceção. 

Em relação à forma do Testamento Vital, Luciana Dadalto (2015, p. 184) destaca que 

em países com tradição jurídica semelhante à do Brasil, como a Espanha, por exemplo, o 

testamento vital pode ser público ou privado. Na primeira modalidade, o documento é 

registrado em um cartório, por meio de escritura pública, sem a presença de testemunhas. Na 

segunda, o documento deve ser assinado por testemunhas, contudo, não há previsão legal do 

número necessário.  

No Brasil, a fim de garantir a segurança jurídica, importante seria que o testador 

lavrasse o Testamento Vital perante um notário por escritura pública. Recomenda-se, ainda, a 

criação de um banco nacional de declarações de vontade, para possibilitar uma maior 

efetividade no cumprimento da vontade do paciente, bem como, segurança jurídica ao 

profissional médico, de modo a diminuir os riscos para ambas as partes de que a declaração 

não produza o efeito esperado. (DADALTO, 2015, p. 185) 
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No caso da declaração de vontade ser realizada por escritura pública, recomenda-se 

que esta seja anexada ao prontuário médico para que toda a equipe tome conhecimento. Como 

o preenchimento do prontuário é de competência exclusiva do médico, ao ser informado pelo 

paciente da existência e do conteúdo desta declaração, este deverá proceder à anotação da 

existência de tal instrumento no prontuário do paciente, anexando-a a este.  

Atualmente, conforme o parágrafo 4° da Resolução n° 1.995/2002 do Conselho 

Federal de Medicina, basta que as diretivas antecipadas de vontade declaradas pelo paciente 

sejam registradas no seu respectivo prontuário, pelo médico, não contendo disposições que 

exijam outras formalidades. 

Por fim, resumidamente, apesar de a forma ideal para manifestação de vontade ser a 

realização de uma escritura pública, eis que é documento dotado de fé pública, fazendo prova 

plena, conforme previsão do artigo 215 do Código Civil, diante da falta de legislação 

específica a respeito do instituto do testamento vital, a redação trazida pela Resolução 

1.995/2002 do CRM, afasta quaisquer formalidades necessárias, bastando-se para produção 

dos seus efeitos, a simples anotação, pelo profissional médico, da manifestação da vontade do 

paciente, em seu respectivo prontuário, sem mesmo exigir a assinatura deste, tampouco de 

qualquer outra testemunha.   

Após análise pormenorizada dos requisitos necessários para validade dos atos 

jurídicos, é conveniente realizar um exame mais detalhado da Resolução 1.995/12 do 

Conselho Federal de Medicina, ato normativo vigente que regulamenta e traz breves 

orientações acerca do instituto do testamento vital no Brasil. 

 

2 BREVE ANÁLISE DA RESOLUÇÃO 1.995/12 DO CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA 

 

A resolução é um ato normativo emanado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), 

tendo este a competência privativa de regular temas relacionados à sua área de alcance. 

A Lei n° 3.268 sancionada em 30 de setembro de 1957 conferiu poderes ao Conselho 

Federal e também aos Conselhos Regionais de Medicina, para tratar das matérias médicas no 

campo ético, técnico e moral. Dessa forma conferindo poderes para edição de Resoluções 

como é o caso da Resolução 1.995/2012. 

Anteriormente à Resolução 1.995/12, o Conselho Federal de Medicina já havia 

abordado a questão do respeito à vontade do paciente, bem como de seu representante legal, 

quando acometido por uma doença grave ou incurável, estando já em fase terminal.  
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A Resolução 1.805, de 09 de novembro de 2006, também do Conselho Federal de 

Medicina (CFM), permitia ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que 

prolongassem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os 

sintomas que levavam o paciente ao sofrimento, respeitando o princípio da dignidade da 

pessoa humana previsto no artigo 1°, inciso III, e também o artigo 5°, inciso III, ambos da 

Constituição Federal, o qual estabelece que “ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante”. (BRASIL, 1988) 

Novamente o tema foi abordado na Resolução 1.931 de 2009, a qual aprovou o Código 

de Ética Médica e manifestou, em seu artigo 24, a vedação ao medico de “deixar de garantir 

ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, 

bem como exercer sua autoridade para limitá-lo”. (CFM, 2009) 

Ainda, a mesma Resolução trouxe como um de seus princípios fundamentais, previsto 

no inciso XXII do preâmbulo, 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 1.995/2012 foi publicada no Diário Oficial da União, entrou em vigor em 

31 de agosto de 2012 e resolve-se rapidamente em dois artigos essenciais os quais dispõem 

sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes.  

Para sua elaboração, tal Resolução levou em consideração fatores como a necessidade 

de regularização das condutas médicas face às diretivas antecipadas de vontade, a relevância 

da autonomia do paciente e o avanço tecnológico que permite a adoção de diversas medidas 

desproporcionais que prolongam a vida e o sofrimento de um indivíduo em estado terminal, o 

qual poderia ter antecipadamente manifestado sua vontade contrária. 

O artigo 1° da Resolução define diretivas antecipadas de vontade como:  

 

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. (CFM, 2012) 

 

Fazendo uma análise do contexto geral da resolução, e pormenorizando o artigo 

primeiro, Dadalto (2013, p. 109) afirma que a resolução reconhece o direito do paciente optar 

por receber ou não tratamentos extraordinários, compreendido como aqueles que não trarão 

nenhum benefício ao enfermo diante do quadro de saúde que terá como resultado inevitável a 
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morte, tratamento este que visaria apenas prolongar a vida biológica do paciente, sem garantir 

qualidade de vida.    

Em seu artigo 2° a resolução prevê que:  

 

Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes 

de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o 

médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. (CFM, 2012).  

 

Ainda, de forma complementar, o artigo dispõe de alguns parágrafos que trazem 

considerações específicas a ser respeitadas pelo profissional médico após a manifestação de 

vontade exteriorizada pelo paciente. 

O dispositivo menciona que se o paciente, após a incapacidade de comunicação, 

designou um representante para que manifeste sua vontade, as informações deste deverão ser 

levadas em consideração pelo profissional médico. 

Em continuidade, permite ao profissional médico, deixar de levar em consideração as 

diretivas antecipadas de vontade do paciente ou de seu representante quando estas estiverem 

em desacordo com as regas estabelecidas pelo Código de Ética Médica. 

Ainda, sabendo-se que muitas vezes as cláusulas elencadas no testamento vital 

poderiam trazer discordância e insatisfação dos familiares, a Resolução previu que a vontade 

do paciente prevalecerá sobre os desejos dos familiares, bem como sobre qualquer outro 

parecer não médico.   

De forma superficial, o parágrafo 4° do artigo 2° é o único que traz uma formalidade a 

ser respeitada, pois se pronuncia no sentido de que as diretivas antecipadas de vontade 

comunicada pelo paciente diretamente ao médico, deverá ser registrada por este no seu 

respectivo prontuário.  

Luciana Dadalto contextua (2015, p. 165-166): 

 

[…] o papel do médico vai muito além de transcrever a vontade do paciente. Cabe 

ao profissional, como técnico, esclarecer o declarante quanto aos tratamentos e 

procedimentos que podem ou não ser recusados. Sendo assim, entende-se ser 

imprescindível a orientação do médico da família do declarante para a realização das 

diretivas antecipadas, e é exatamente isso que garante que o paciente vai manifestar 

exatamente sua vontade no documento, afinal, paciente autônomo é aquele bem 

informado/esclarecido. 

 

Por fim, a Resolução menciona que não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de 

vontade do paciente, nem havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de 
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consenso entre estes, para resolver possíveis conflitos éticos o médico deverá recorrer ao 

Comitê de Bioética ou Comissão de Ética Médica do Hospital ou Instituição, ou na falta 

destes aos Conselhos Regional e Federal de Medicina.      

Nesse contexto, torna-se válido citar as palavras de Alessandra Helen Alves Claudino 

(2015), segundo esta “com a Resolução n° 1.995/12, os tratamentos médicos extraordinários e 

a obstinação da família (muitas vezes insana) em curar o seu ente querido, foram rechaçados 

visando o bem estar e os desejos do enfermo, consolidando novos paradigmas médicos”. 

Vale enfatizar que, no que diz respeito aos efeitos jurídicos emanados pela Resolução 

1.995/2012, o Conselho Federal de Medicina não tem competência para legislar, dessa forma, 

somente com a Resolução não há como legalizar as diretivas antecipadas de vontade no 

Brasil. A mera vontade do paciente em recusar ou suspender qualquer tratamento pode não ser 

totalmente eficaz e não traz segurança alguma para as partes envolvidas no processo. 

Conforme já mencionado anteriormente, como garantia de uma maior efetividade, 

importante seria a lavratura de uma escritura pública perante um notário. 

Neste sentido é o entendimento de Luciana Dadalto: 

 

Sob o aspecto formal, o CFM, como um órgão de classe, não tem competência para 

determinar que as diretivas antecipadas de vontade sejam, obrigatoriamente, 

registradas em cartório. Contudo, essa formalidade se faz imperiosa para garantir ao 

declarante que sua vontade será seguida. Em outras palavras, a lavratura de escritura 

pública das diretivas antecipadas garante segurança jurídica. (DADALTO, 2015, p. 

165). 

 

Apesar de a Resolução representar um grande avanço em relação as discussões das 

diretivas antecipadas de vontade no Brasil, esta se restringe ao âmbito médico, demonstrando 

ser extremamente necessária a criação de legislação específica que regulamente questões que 

dizem respeito a capacidade de discernimento do testador, quais os tratamentos que podem ou 

não ser recusados, quais os critérios formais que deverão ser observados, se haverá 

necessidade de limitar no tempo a autonomia da vontade firmada no testamento vital, dentre 

outras questões não menos importantes.   

De tudo que foi exposto, é possível perceber que a manifestação da vontade do 

paciente e seu direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar no âmbito da 

sua saúde teve uma longa trajetória dentro do campo ético, técnico e moral do Conselho 

Federal de Medicina, porém ainda há muito a ser desenvolvido. 

Para tanto, torna-se indispensável apresentar o instituto do testamento vital través de 
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um contexto histórico e mundial para entender como ele floresceu nos países que já possuem 

regulamentação vigente. 

 

3 A LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA EM QUESTÃO: A EXPERIÊNCIA DOS PAÍSES 

LATINO-AMERICANOS 

 

O presente item abordará a evolução histórica da autonomia da vontade do paciente, 

desde a época da segunda guerra mundial, na Europa, e mais recentemente, também a 

experiência legislativa nos países da América Latina. 

No decorrer dos anos vem sendo assistido uma frenética alteração nas relações entre a 

medicina e a sociedade. O rápido desenvolvimento tecnológico e os avanços da medicina 

possibilitaram o prolongamento da vida de uma forma surpreendente, sendo assim inevitável 

o surgimento de discussões a respeito da dignidade, autonomia e liberdade do ser humano 

para tomar decisões que dizem respeito ao curso de sua vida, bem como ao direito de morrer. 

O primórdio dos debates a respeito da importância de se obter o consentimento do 

paciente ante a realização de qualquer procedimento ou tratamento médico ocorreu durante a 

Segunda Guerra Mundial devido a prática de experimentos humanos. Cabe destacar que tal 

discussão adquiriu força de norma jurídica com a elaboração do Código de Nuremberg em 19 

de agosto de 1947, e força de norma ética médica com a elaboração da Declaração de 

Helsinque em junho de 1964. (DADALTO, 2015, p. 24) 

O Código de Nuremberg foi formulado por alguns juízes dos Estados Unidos da 

América para julgar médicos nazis que realizaram experiências de pesquisas em prisioneiros 

de guerra. Tais experimentos eram em sua maioria fatais. O julgamento foi realizado com 23 

réus e perdurou aproximadamente sete meses - Dezembro de 1946 a Julho de 1947. (Tribunal 

Internacional de Nuremberg, 1947)  

Os juízes do Tribunal de Nuremberg reconheceram que apenas o juramento 

Hipocrático3 da obrigação de não maleficência não era suficiente para proteger os indivíduos 

 
3
 Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, 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 nem compromisso 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 a 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 casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de 
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voluntários de pesquisa, então elaboraram o Código de Nuremberg com dez princípios 

direcionados exclusivamente ao participante voluntário de uma pesquisa. Os princípios 

preveem que os pacientes tenham autonomia para decidir o que lhe for mais conveniente, 

permitindo que protejam a si mesmos com autoridade, inclusive, para encerrar sua 

participação em tais experiências, prevalecendo sua vontade sobre a vontade dos 

pesquisadores.  

Dentre os dez princípios, é importante trazer à baila o princípio número 1, o qual tem 

relação direta com a necessidade de o sujeito ser capaz de dar seu consentimento, bem como, 

possuir o direito de exercer livremente seu poder de escolha sem qualquer intervenção e com 

conhecimento suficiente sobre o assunto em estudo para tomarem uma decisão lúcida, 

conforme a seguir:  

 

O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa 

que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes 

de dar consentimento; essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha sem 

qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou 

outra forma de restrição posterior; devem ter conhecimento suficiente do assunto em 

estudo para tomarem uma decisão lúcida. Esse último aspecto exige que sejam 

explicados às pessoas a natureza, a duração e o propósito do experimento; os 

métodos segundo os quais o experimento será conduzido; as inconveniências e os 

riscos esperados; os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que 

eventualmente possam ocorrer, devido à sua participação no experimento. O dever e 

a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o 

pesquisador que inicia ou dirige um experimento ou se compromete nele. São 

deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outrem 

impunemente. (ESCÓCIA, 2000, p. 01). 
 

A Declaração de Helsinque foi um documento desenvolvido no ano de 1964, pela 

Associação Médica Mundial, com princípios éticos destinados a fornecer orientações aos 

médicos e demais participantes de pesquisas clínicas envolvendo seres humanos. Foi 

submetida a diversas revisões, sendo a última no ano de 2000.  

Ao contrário do Código de Nuremberg, que teve seu conteúdo direcionado aos 

indivíduos participantes voluntários de pesquisas, esta declaração estava voltada 

principalmente ao pesquisador, trazendo alguns princípios básicos para todo o estudo e outros 

 
toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com 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. 
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princípios adicionais para pesquisa clínica combinada a cuidados médicos.  

Diante da premissa da autonomia do paciente, em 1969, os Estados Unidos da 

América (EUA), através de um artigo publicado pelo advogado e defensor dos Direitos 

Humanos, Luiz Kutner, deu o primeiro passo para tratar a respeito do direito de morrer. 

(DADALTO, 2015, p. 25) 

Segundo Viviane Rosolia Teodoro (2017, p. 01), Kutner, em seu artigo, defendia a 

ideia de que o paciente tinha o direito de tomar decisões sobre o seu tratamento após receber o 

diagnóstico médico de incurabilidade de sua doença. Tal decisão estaria presente em um 

termo de consentimento, no qual o paciente incluiria uma cláusula recusando-se a realizar o 

tratamento caso a enfermidade pela qual padecia se tornasse incurável ou então ficasse em 

estado vegetativo. Assim: 

  

(...) a solução sugerida é que o indivíduo, embora esteja totalmente no controle de 

suas faculdades e de sua capacidade de se expressar, indique até que ponto ele 

concordaria com o tratamento. O documento que indica tal consentimento pode ser 

chamado de “testamento vital”, “declaração que determina o fim da vida”, 

“testamento que permite a morte”, “declaração de autonomia corporal”, “declaração 

de fim do tratamento”, “confiança no corpo”, ou outra referência semelhante. 4 

(KUTNER, 1969, p. 551). 
 

Nesse mesmo período, Luiz Kurtnei redigiu também outro documento, o qual nomeou 

como Living Will, tendo alcançado estado de lei federal no ano de 1991 com a aprovação do 

Patient Self Determination Act – PSDA (Lei de Autodeterminação do Paciente). Este 

documento continha algumas especificidades, as quais foram contextualizadas por Luciana 

Dadalto da seguinte forma: 

 

(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, 2015, p.26). 
 

 
4 Therefore, the suggested solution is that the individual, while fully in control of his faculties and his ability to 

express himself, indicate to what extent he would consent to treatment. The document indicating such consent 

may be referred to as "a living will," "a declaration determining the termination of life," "testament permitting 

death," "declaration for bodily autonomy," "declaration for ending treatment," "body trust," or other similar 

reference. 



 

         

15 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 

Anteriormente a aprovação do PSDA, no ano de 1976, o Estado da Califórnia aprovou 

o Natural Death Act, documento que garantia o direito do paciente recusar ou suspender 

tratamento médico, ao mesmo tempo que protegia os profissionais de saúde que pudessem 

responder a qualquer processo judicial pelo fato de terem respeitado a manifestação de 

vontade declarada pelo paciente.  

Logo após, em 1983, aprovou também o California’s Durable Power of Attorney for 

Health Car Act, autorizando o indivíduo a nomear um procurador para tomar decisões 

médicas em seu lugar diante de qualquer impossibilidade, quer seja temporária ou 

permanente, e também protegendo o procurador de eventual responsabilidade judicial. 

Luciana Dadalto (2015, p. 31/32), cita ainda alguns outros documentos que dispõem 

sobre a manifestação de vontade dos pacientes, todos com o intuito de formalizar instruções 

dadas pelo paciente acometido por uma enfermidade incurável, a ser utilizado em momento 

oportuno, caso seja necessário, são eles: Advance Medical Care Directive; Value History, 

Combine Directive e Physician Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST). 

Ainda na década de 90, depois da aprovação do Patient Self Determination Act – 

PSDA, alguns países da Europa como a Finlândia, Holanda e Hungria, legalizaram as 

diretivas antecipadas de vontade. Os demais países somente reconheceram o instituto após o 

Convênio de Oviedo redigido em 1997, sendo primeiramente a Bélgica – Agosto de 2002 -, 

seguido pela Espanha, em novembro do mesmo ano. Em 2005 o instituto passou a ser 

reconhecido na Inglaterra, País de Gales e França. Aproximadamente um ano depois, em 

2006, o tema foi legislado pela Áustria.  

Também no ano de 2006, através de um projeto de lei desenvolvido pela Associação 

Portuguesa de Bioética, iniciou-se a discussão sobre as diretivas antecipadas de vontade em 

Portugal, todavia somente no ano de 2012 foi promulgada a lei regulamentando o instituto. 

Encerrando sucintamente o continente Europeu, em 2009, foi a vez da Alemanha.  

Na América Latina, identifica-se que o instituto das diretivas antecipadas teve seu 

primeiro reconhecimento em 2001 no país de Porto Rico, sobrevindo regulamentação sobre a 

matéria pela Argentina, no ano de 2004, México em 2008, Uruguai em 2009 e por último na 

Colômbia, no ano de 2014. Torna-se válido salientar que os demais países da América Latina, 

assim como o Brasil, não possuem legislação específica sobre o tema.  

Ao comparar o instituto do testamento vital trazido pela Resolução n° 1.995/12 do 

CFM e ambos os Projetos de Lei do Senado, com as regulamentações vigentes a respeito das 
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diretivas antecipadas abordadas no presente estudo, principalmente nos países da América 

Latina, percebe-se que todos possuem diversas características em comum, dentre elas 

destacam-se as formalidades para elaboração e registro da manifestação de vontade, 

referência aos cuidados paliativos e possibilidade de revogação. 

Em consonância com a Constituição do país, em 17 de novembro de 2001 foi 

promulgada, em Porto Rico, a Lei da declaração prévia de vontade sobre o tratamento médico 

em caso de doença terminal ou estado vegetativo persistente, Lei n° 160/2001. 

De acordo com seu preâmbulo esta lei reconhece o direito de todo indivíduo maior de 

idade, em pleno uso de suas faculdades mentais, de declarar previamente sua vontade em 

relação a tratamentos médicos quando acometido por uma condição terminal de saúde e 

estado vegetativo persistente, além de trazer os requisitos necessários, os efeitos da 

declaração, as condições, bem como possibilita a nomeação de um representante, além de 

outros fins. 

Seguindo o entendimento da legislação de Porto Rico, denota-se haver um senso 

comum nos demais países quando se trata do requisito capacidade do agente. As legislações 

são unânimes ao determinar que o indivíduo, ao manifestar sua diretiva antecipada de 

vontade, seja maior de idade e esteja em pleno gozo de suas funções cognitivas. 

Na Argentina, primeiramente as diretivas antecipadas de vontade foram instituídas 

pela província de Buenos Aires em 2004. Em 2007 foi a vez da província de Rio Negro, 

através da Lei 4.123. Em 2008, através da Lei 2.611, instituiu-se o instituto em Neuquén e por 

fim, foi promulgada a Lei Federal n° 26.529, enunciada em 19 de novembro de 2009, a qual 

dispõe sobre os direitos dos pacientes na relação com profissionais e instituições de saúde. 

Seus capítulos se dividem entre os direitos do paciente em relação a profissionais e 

instituições em saúde, informações em saúde, consentimento informado, história clínica além 

das disposições gerais. 

A lei dispõe que a manifestação das diretivas antecipadas pode ser realizada por 

qualquer indivíduo maior de idade, e que as decisões devem ser aceitas pelo médico 

assistente, exceto as que impliquem no desenvolvimento de práticas de eutanásia, as quais 

serão consideradas inexistentes. 

No México, em 07 de janeiro de 2008, foi promulgada a Lei de Vontade Antecipada 

para o Distrito Federal, a qual tem como objetivo estabelecer e regular as regras, requisitos e 

formas de realizar a vontade de pessoa com capacidade de exercício em relação à recusa de se 
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submeter a meios, tratamentos e/ou procedimentos médicos destinados a prolongar 

desnecessariamente sua vida, protegendo em todos os momentos a dignidade da pessoa, 

quando por motivos médicos, fortuitos ou de força maior, é impossível manter sua vida 

naturalmente. 

Também quando se trata do requisito capacidade, impõe que o documento de diretiva 

antecipada seja assinado por qualquer pessoa com capacidade de exercício, qualquer paciente 

terminal diagnosticado clinicamente. Porém, abre a prerrogativa de que quando este estiver 

impedido de expressar sua própria vontade, o documento pode ser assinado pelos seus 

familiares e também pelos pais ou responsáveis quando o paciente for menor ou legalmente 

declarado incapaz. 

Já no Uruguai, a autorização das declarações antecipadas de vontade se deu através da 

Lei Federal n° 18.473, promulgada em 03 de abril de 2009, sendo o tema regulamentado 

posteriormente pelo Decreto 385/213. O texto prevê que toda pessoa maior de idade e 

psiquicamente capaz, voluntária, consciente e livremente, tem o direito de se opor à aplicação 

de tratamentos e procedimentos médicos desde que tal oposição não afete a saúde de terceiros. 

A referida lei abre uma exceção aquele paciente que não tenha manifestado sua 

vontade, e se encontre em estado terminal de patologia incurável e irreversível, possibilitando 

que a vontade de supressão de tratamentos ou procedimentos seja expressa por decisão do 

cônjuge, ou na sua falta, por familiares em primeiro grau de consanguinidade. (URUGUAI, 

2009)  

O último país da América latina a regulamentar o tema das diretivas antecipadas de 

vontade foi a Colômbia, através da Lei 1.733 de 08 de setembro de 2014, conhecida por Lei 

Consuelo Devis Saavedra, a qual regulamenta os serviços de cuidados paliativos aos pacientes 

com doenças crônicas, terminais, degenerativas e irreversíveis.  

Essa lei estabelece como requisitos para manifestar a vontade ser pessoa capaz, em 

pleno uso de suas faculdades jurídicas e mentais, com pleno conhecimento das implicações 

desse direito e de forma complementar, possibilita o paciente indicar, no caso de morte, a 

vontade ou não de doar órgãos. 

Ainda, do mesmo modo que o Uruguai, a legislação colombiana possibilita a 

intervenção de terceiros ao dispor que caso o paciente seja menor de 14 anos de idade, serão 

os seus pais ou adultos responsáveis, as pessoas capacitadas para a tomada da decisão. Caso 

possua entre 14 e 18 anos, o paciente será consultado sobre a decisão a ser tomada. Se o 
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paciente for adulto, porém, já estiver inconsciente ou em coma, a decisão será tomada por seu 

cônjuge e filhos mais velhos, seguidos pelos parentes mais próximos por relacionamento 

sanguíneo.    

No cenário brasileiro, com o intuito de concretizar o reconhecimento da autonomia 

dos pacientes, foi proposto no Senado o Projeto de Lei n° 149 de 2018, o qual dispunha sobre 

as diretivas antecipadas de vontade sobre tratamentos de saúde.  

Fortalecendo o entendimento da autora Luciana Dadalto, o Projeto de Lei 149/2018, 

define diretiva antecipada de vontade como:  

 

Manifestação documentada por escritura pública sem conteúdo financeiro da 

vontade da pessoa declarante quanto ao receber ou não receber determinados 

cuidados ou tratamentos médicos, a ser respeitada quando ela não puder expressar, 

livre e autonomamente a sua vontade. (PLS n° 149, 2018) 

 

Caracteriza a pessoa em fase terminal de doença ou acometida de grave e irreversível 

dano à saúde como: 

 

Pessoa em estágio avançado de doença incurável e progressiva ou vítima de grave e 

irreversível dano à saúde, cujo prognóstico, em ambos os casos, seja de morte 

iminente e para a qual, de acordo com a melhor evidência científica, não exista 

perspectiva de melhora do quadro clínico mediante a instituição de procedimentos 

terapêuticos. (PLS n° 149, 2018) 

 

Ocorre que, após exame realizado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 

entendeu-se que ainda haviam alguns aspectos do referido projeto que deveriam ser 

aperfeiçoados. O voto da Comissão foi pela aprovação do PLS N° 149/2018, porém nos 

termos do substitutivo Projeto de Lei do Senado n° 267/2018, o qual versa sobre a mesma 

matéria, porém apresenta termos mais adequados e abrangentes. 

Dessa maneira o PLS n° 267/2018, dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade 

acerca de cuidados médicos a serem submetidos os pacientes nas situações especificadas. São 

situações que validam a manifestação de vontade: doença terminal, doenças crônicas e/ou 

neurodegenerativas em fase avançada e estado vegetativo persistente. 

Complementando o PLS n° 149 que limitava o direito de manifestar sua vontade, 

somente a pessoas maiores e capazes, o PLS n° 267/2018, outorga esse direito também ao 

maior de 16 anos e menor de 18 anos, desde que com autorização judicial, pautada no devido 

processo legal e desde que verificado o seu discernimento por meio de assistência 
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psicossocial. 

Outrossim, válido destacar que, ao mesmo tempo em que tais legislações foram 

criadas com o propósito de garantir e respeitar o princípio da autonomia de vontade, nelas 

também foi observado o princípio da dignidade da pessoa humana, e com base neste último, 

muitas legislações trouxeram no seu texto a impossibilidade de recusa ou o direito do paciente 

em receber os denominados cuidados paliativos, com exceção do México. 

A lei de Porto Rico não permite a recusa pelo paciente de receber os cuidados 

paliativos ao citar expressamente que nenhum declarante pode proibir a utilização de recursos 

médicos disponíveis para alívio da dor, hidratação e alimentação.  

Trazendo algumas modificações na legislação Argentina (Lei Federal n° 26.529), em 

24 de maio de 2012, foi promulgada a Lei Federal n° 26.742, a qual incluiu a não permissão à 

recusa de ações e medidas utilizadas para controle e alívio do sofrimento, os chamados 

cuidados paliativos, a necessidade de garantir que o paciente, da melhor maneira possível, 

participe da tomada de decisões em todo o processo de assistência à sua saúde. 

A legislação do Uruguai preceitua que o indivíduo tem o direito de expressar 

antecipadamente sua decisão de se opor à aplicação de tratamentos futuros ou procedimentos 

médicos que somente prolongarão sua vida sem expectativa de cura, após diagnóstico de uma 

patologia terminal, incurável e irreversível, mas que tal decisão não o priva dos cuidados 

paliativos. 

A Colômbia, através da Lei Consuelo Devis Saavedra, prevê o direito dos pacientes de 

desistir voluntariamente e precocemente dos tratamentos médicos desnecessários que não lhe 

possibilitarão desfrutar de uma vida decente, bem como aqueles tratamentos que somente 

prolongarão a vida sem qualquer expectativa de cura.  

A lei supracitada determina ainda que é direito do paciente receber do seu médico 

todas as informações acerca do seu diagnóstico, condição e prognóstico de forma clara, 

detalhada e compreensível, bem como receber todos os cuidados paliativos. 

No Brasil, o PLS n° 267/2018, aborda os cuidados que poderão ser recusados pelo 

declarante no âmbito das diretivas antecipadas de vontade e esses estão expostos em um rol 

exemplificativo. Do mesmo modo, o referido projeto apresenta algumas vedações que devem 

ser respeitadas ao elaborar o documento e dentre elas está previsto a vedação da recusa dos 

cuidados paliativos. 

De forma complementar, traz algumas permissões como utilizar o documento para se 
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manifestar sobre doação de órgãos, solicitar alta hospitalar e assistência domiciliar para que 

possa chegar ao final da vida onde achar ser mais adequado, e também dispor sua 

manifestação sobre funeral, cremação ou enterro.  

Em relação ao requisito forma, os países de Porto Rico, Argentina e México 

determinam que o documento seja celebrado por escrito, em cartório competente para que 

tenha validade. 

De acordo com o texto da legislação de Porto Rico, dentre algumas formalidades 

exigidas, requer a vontade manifestada pelo paciente na forma escrita, assinada e juramentada 

perante um notário público por meio de certificado ou testemunho, ou perante pessoa 

autorizada a autenticar assinatura, ou ainda, fazer tal afirmação na presença de um médico e 

outras duas testemunhas, sendo estas últimas impossibilitadas de serem herdeiras ou 

participarem diretamente dos cuidados do paciente. 

A Lei Federal n° 26.742, da Argentina, também incluiu a necessidade da declaração 

ser formalizada por escrito, perante um notário público ou tribunais de primeira instância, 

sendo necessária a presença de duas testemunhas. 

Por fim, no México, dentre as formalidades, a lei exige que o documento seja feito por 

escrito e assinado diante de um notário, e, caso o paciente esteja impossibilitado de 

comparecer diante do notário poderá assinar o documento diante do profissional de saúde 

responsável e de duas testemunhas e seguidamente deverá enviar o documento para registro. 

Alude ainda a Lei de Vontade Antecipada que, estão impedidos de ser testemunha a 

menor de 16 anos, os que não desfrutem de pleno julgamento, os familiares do paciente até o 

quarto grau, os que não entendem o idioma do paciente e os condenados por crime de 

falsidade.  

Ao contrário dos requisitos até então apresentados, o Uruguai não traz como 

formalidade necessária a manifestação da vontade realizada em cartório. Requer a 

exteriorização feita por escrito, com assinatura do titular e duas testemunhas e comente caso o 

titular não possua condições de assinar, este deverá ser apresentado perante um notário 

público, o qual fará uma escritura pública ou um ato notarial, e qualquer que seja o 

documento, este deverá ser incorporado ao histórico médico do paciente. 

Prevê ainda, a Lei Federal n° 18.473 que é necessário que no documento de expressão 

da vontade seja nomeado um representante, também maior de idade, o qual deverá garantir o 

cumprimento da vontade do titular, no caso deste tornar-se incapaz de tomar decisões por si 
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mesmo. Sendo possível, ainda, que o titular substitua o seu representante caso este não queira 

ou não possa aceitar quando obrigado a agir.  

 Da análise da legislação colombiana, denota-se que esta deixa lacunas ao não indicar o 

procedimento para registro, bem como não esclarece quais são as diretivas permitidas e se há 

ou não prazo de validade.  

No mesmo sentido das legislações citadas, sobre a forma de elaboração do documento 

de manifestação de vontade, o Projeto de Lei n° 267/2018 versa que este deverá ser feito por 

meio de escritura pública ou por instrumento particular assinado por duas testemunhas, não 

sendo necessário laudo médico ou psicológico acerca do discernimento do declarando, 

bastando à plena capacidade, de acordo com os termos da lei civil, exceto a exigência de 

autorização judicial já mencionada anteriormente. 

Com exceção da Colômbia que não tratou sobre a questão do prazo de validade do 

testamento vital, os demais países (Porto Rico, Argentina, México e Uruguai), discorrem no 

sentido de que a manifestação de vontade elaborada pelo paciente, pode ser revogada a 

qualquer momento. 

Porto Rico permite a revogação integral e a modificação desde que realizada pelos 

mesmos meios e requisitos utilizados para a manifestação e ainda estabelece que no caso da 

declarante ser gestante, a manifestação de vontade permanecerá inoperante até o término da 

gravidez. 

A lei argentina afirma que a decisão acerca do consentimento ou recusa de um 

tratamento deverá ser cumprida pelo profissional da saúde, e que este deverá registrar 

expressamente no prontuário todas as formalidades necessárias para a certificação credível de 

tal manifestação de vontade, sustentando ainda que a decisão foi adotada pelo paciente 

mesmo após o conhecimento dos riscos previsíveis que possa implicar. (ARGENTINA, 2009) 

Esclarece ainda, a referida lei, que nos casos em que ocorrer a rejeição de qualquer 

tratamento indicado, caberá ao profissional atuante, somente o dever de cumprir tais 

orientações. Caso a saúde do paciente se mantenha da forma tal qual estava no momento do 

aconselhamento, bem como, após a tomada definitiva da decisão pelo profissional, esta deverá 

ser registrada no prontuário médico, devidamente fundamentado.  

A legislação Mexicana cita à possibilidade de revogação, que em caso de duplicidade 

de documentos, terá validade o mais recente, além disso, traz os casos de nulidade do 

documento. E por fim, o Uruguai menciona que a revogação deverá ser feita pelo titular de 
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forma verbal ou escrita, sendo esta também registrada em prontuário médico. 

Seguindo o mesmo entendimento das legislações vigentes na América Latina, o PLS 

no Brasil, prevê que o documento poderá ser revogado ou modificado, no todo ou em partes, a 

qualquer momento, pelo próprio autor, inclusive por meio de declaração verbal diretamente 

ao prestador dos cuidados à saúde, devendo, qualquer alteração, ser registrada em prontuário 

pelo médico assistente. E do mesmo modo que Porto Rico estabelece que durante a gestação, 

só poderão ser atendidas as diretivas antecipadas de vontade que não comprometem a vida do 

nascituro. 

No intervalo entre a exteriorização da vontade e o momento em que esta deverá ser 

cumprida, muitos avanços poderão ocorrer na medicina, algum tratamento poderá deixar de 

ser utilizado, outro tratamento poderá surgir e, até uma enfermidade considerada incurável ou 

irreversível poderá tornar-se curável, não havendo dessa forma qualquer justificativa para que 

o testamento vital seja mantido. 

Destaca-se que o tema das diretivas antecipadas de vontade é um assunto ainda pouco 

debatido, mas que vem demonstrando um interesse crescente no âmbito do direito. A 

elaboração de uma legislação específica facilitaria a adesão por aqueles indivíduos que já 

manifestam a sua vontade, porém convivem com a angústia e incerteza de que seu direito de 

conduzir os seus últimos momentos de vida, de acordo com sua vontade resgatando sua 

dignidade e autonomia, será respeitado.   

 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

 A pesquisa iniciou com o propósito de examinar o instituto do Testamento Vital, 

através da análise da Resolução n° 1.995/12 do Conselho Ferderal de Medicina e da Lei Civil, 

objetivando compreender o testamento vital à luz dos diplomas estrangeiros, com enfoque nos 

países da América Latina que já possuem legislação consolidada. 

A Constituição da República Federativa Brasileira traz os princípios da Dignidade da 

Pessoa Humana, da Autonomia e a proibição constitucional de tratamento desumano, os quais 

reconhecem a autonomia da pessoa, bem como o direito à vida desde que esta seja digna.  

No Brasil, atualmente, as diretivas antecipadas de vontade são reguladas 

especificamente apenas pela Resolução n° 1.995/12 do Conselho Federal de Medicina, a qual 

trata do tema de uma forma mais genérica, não sendo possível encontrar requisitos que devam 



 

         

23 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

necessariamente ser preenchidos para que o ato jurídico tenha validade e produza os efeitos 

desejados.   

Diante dos avanços da medicina, hoje tornou-se possível manter a vida biológica de 

um indivíduo por tempo indeterminado, por outro lado, tais avanços são contínuos e os 

tratamentos de saúde são diariamente aperfeiçoados, sujeitando o instituto a um prazo 

indeterminado, permitindo que a qualquer tempo a manifestação de vontade possa ser 

revogada ou modificada pelo paciente desde que conservada a plena capacidade de 

discernimento e o pleno gozo de suas funções cognitivas. 

Em contrapartida, levando em consideração os progressos terapêuticos, caso algum 

tratamento ou procedimento que tenha sido aceito pelo paciente no momento da elaboração do 

testamento vital e no momento em que as disposições devam ser cumpridas estes já não são 

mais utilizados ou recomendados, devem ser automaticamente revogados.  

Nessa perspectiva, utilizando-se o direito comparado, foi possível constatar algumas 

características em comum em todas as legislações vigentes na América Latina, dentre elas 

está a necessidade do paciente que manifesta a declaração de vontade ser maior de idade, e 

estar em pleno gozo de suas capacidades mentais, exceto na Colômbia e México, pois ambos 

permitem a elaboração do testamento vital para pacientes menores de idade ou incapazes, 

sendo a vontade destes manifestada pelos pais ou responsáveis. 

Porto Rico, Argentina e México, determinam que a elaboração das diretivas 

antecipadas de vontade sejam registradas de forma escrita, em cartório, perante um notário. 

Uruguai somente requer tal formalidade, caso o paciente não tenha condições de assinar, do 

contrário poderá somente ser elaborado com a assinatura do paciente e duas testemunhas. 

Dos cinco países que possuem norma legal específica, quatro deles mencionam a 

impossibilidade de rejeição ou garantem que o paciente receba os cuidados paliativos, são eles 

Porto Rico, Argentina, Uruguai e Colômbia, somente a legislação do México não faz menção 

a respeito do tema. 

Demonstrou-se que o instituto do testamento vital é juridicamente possível e o direito 

de todo e qualquer indivíduo poder expressar a sua vontade diante da opção de realizar, ou 

não, qualquer tratamento ou procedimentos que não trará nenhum benefício diante de uma 

doença irreversível e incurável, e ter sua vontade respeitada é uma realidade que deve ser 

observada.  
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Por fim, acredita-se que o tema ainda requer muitos debates. Não obstante ser um 

instituto aparentemente novo, a análise minuciosa das diversas legislações vigentes no 

exterior, demonstrou imperativo que o tema seja regulado através de norma legal específica, 

garantindo segurança jurídica a todas as partes envolvidas, sejam elas os profissionais e 

serviços da saúde, os familiares, bem como o próprio paciente. 
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