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Resumo. Recentemente entrou em vigor no Brasil o novo Código de Ética Médica
i
. Em seu 

corpo, encontramos diversos dispositivos que manifestam o resultado de uma visível alteração 

na dinâmica tradicional da medicina. De especial interesse a esta pesquisa é a importância 

dada às “diretivas antecipadas de vontade”. Sem prejuízo da decisão técnica, prerrogativa dos 

profissionais da medicina, a resolução 1995/2012 - Conselho Federal de Medicina - aproxima 

o médico do paciente, vinculando-o, ainda que não em absoluto, às manifestações antecipadas 

de vontade deste. A primeira referência brasileira sobre a “manifestação explícita da própria 

vontade do paciente” está no artigo de Joaquim Clotet
ii
 sobre o tema, publicado em 1993. O 

autor analisa a the patient Self-Determination Act
iii

, regulação americana sobre o direito de 

autodeterminação do paciente. Nesta análise identifica: “O esforço pelo reconhecimento da 

liberdade e autonomia humana foi sempre reivindicado com certa veemência. Hoje, as 

pessoas querem exercitá-las inclusive nos últimos momentos da vida”. Neste sentido, 

buscamos as respostas essenciais, com especial atenção ao que se relaciona com a legitimação 

do testamento vital no nosso direito. O testamento vital pode representar legítimo instituto 

para justificar a postura adotada pela equipe terapêutica com pacientes terminais, tanto quanto 

o faz o termo de consentimento informado ao longo do tratamento. Corroborando, tem-se o 

enunciado 528, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça na V Jornada de Direito Civil
iv

, 

que diz: “É válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, também 

chamado “testamento vital”, em que a pessoa estabelece disposições sobre o tipo de 

tratamento de saúde, ou não tratamento, que deseja no caso de se encontrar sem condições de 

manifestar a sua vontade”. O projeto de pesquisa está centrado essencialmente nas áreas da 

Ciência do Direito Constitucional, Filosofia do Direito e da Bioética. Enfoca especificamente 
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a temática da autonomia do paciente e da manifestação prévia de sua vontade no âmbito das 

relações médico terapêuticas, expressos na figura do testamento vital. Objetivo Geral. 

Estabelecer, a partir – principalmente – de estudos de Direito Comparado, parâmetros que 

alicercem a figura do testamento vital como instituto jurídico na ordem constitucional 

nacional, tendo-se em vista o sistema de direitos fundamentais concebido pela Constituição 

Federal de 1988 bem como, em especial, o princípio da dignidade da pessoa humana e seu 

desdobramento direto, a autonomia da vontade ou autodeterminação. Método. O método de 

abordagem será o dedutivo. Já em termos procedimentais, utilizar-se-ão os métodos 

comparativo, histórico e funcionalista. A análise investigativa será desenvolvida a partir de 

documentação indireta em fontes primárias, tais como legislações, jurisprudências e 

documentos em geral, bem como em fontes secundárias bibliográficas, nomeadamente em 

livros, periódicos científicos, entre outras. Resultados. Acredita-se que é possível a 

concretização do testamento vital como instituto juridicamente válido e eficaz no Brasil. Sua 

realização seria legitimada, sobretudo, pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

autonomia da vontade. Não obstante, em razão da delicada natureza de seu conteúdo, qual 

seja, disposições sobre o final da vida humana, entende-se, ao menos neste primeiro 

momento, que há necessidade de uma regulamentação normativa a fim de garantir sua 

implementação eficaz no sentido de ao mesmo tempo assegurar o livre consentimento 

informado e com segurança. 
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